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Aktuální právní problémy 

•  Maligní návrh novely zákona 48/1997 Sb. 
•  Nový zákon o znalcích 
•  Nový zákon o zpracování osobních údajů 
•  Novela zákona o léčivech – Lékový záznam 
•  Tvorba Klinických doporučených postupů 
•  Novela zákona o EET 
•  Judikatura k lege artis 



Zrušení rámcové smlouvy? 

•  Dohody o obsahu rámcových smluv 
•  Návrh MZd na zrušení tohoto institutu 
•  Současně návrh na utvrzení možnosti 

bezdůvodné výpovědi smlouvy 
•  Stanovisko poskytovatelů a reakce MZd 
•  Dopis pana ministra – možnost bezdůvodné 

výpovědi potvrdil VS. Opravdu? 



Bezdůvodné vypovězení smlouvy 

•  Zmatené a rozdílně interpretovatelné 
ustanovení § 17. Rámcová smlouva vždy 
ustanovení o důvodech výpovědi smlouvy. 
Smlouvu lze ukončit vždy k 1. lednu, 
výpovědní lhůta 6 měsíců. Opravdu 
bezdůvodně, libovolně, svévolně? 

•  Zásada pacta sunt servanda – smlouvy se 
dodržují. Ukončit lze jen z daných důvodů  



Nový zákon o znalcích 

•  Zákon č. 254/2019 Sb. o znalcích, 
znaleckých kancelářích a ústavech 

•  ČLK v něm prosadila zásadní podmínku – 
osvědčení způsobilosti od komory 

•  Účinnost od 1. ledna 2021. Dosavadní 
znalci 5 let od účinnosti. Znalecká zkouška. 
Znalecký ústav musí mít aspoň 1 znalce do 
roka od účinnosti. Kdo to bude dělat?  



GDPR po roce 

•  Skvělý byznys v souvislosti s Nařízením  
•  Nový zákon bez větší pozornosti 
•  Nařízení EU nezasahuje do zákonů státu, 

kde specifická úprava, typicky zdravotnictví 
•  Co je ze zákona nebo pro vlastní právní 

ochranu, netřeba žádat o souhlas. Jinak ano. 
•  Webové stránky komory – co je třeba udělat  



Novely zákona o léčivech a EET 

•  Zákon č. 262/2019 Sb. novela o léčivech. 
•  Lékový záznam každý ošetřující lékař, ZZS. 
•  Pacient může ohlásit nesouhlas systému, 

jinak platí presumpce souhlasu. 
•  Novela o EET – poskytovatelé od 1.5.2020. 

§ 11a možnost papírových účtenek a 
papírové evidence při splnění podmínek 



Klinické doporučené postupy 

•  Garanční komise vedená prof. Ryskou za 
účasti ministra, náměstků, prezidenta ČLK 

•  Podnět ČLK – nejprve nutno vymezit co to 
vlastně tvoříme a proč – právní východiska 

•  Přidrží-li se lékař, postupoval lege artis 
•  Lze postupovat jinak, nutno zdůvodnit 
•  Úhrada dle KDP? Kontrola lékaře dle KDP? 
 



Zásadní judikáty k lege artis 

•  Hodnocení znaleckých posudků soudem. Co 
je lege artis rozhoduje soud, odborné 
podklady musí dát znalec. Hodnocení ex 
ante, nikoli ex post. Manuální nezdar. 
Chybná diagnóza a využití dostupných 
metod. Informovaný souhlas nemůže být 
bezbřehý. Lékař odpovídá za správný 
postup, nikoli za výsledek.  



Nálezy Ústavního soudu 

•  Pl. ÚS 19/13. Úhrada má být stanovena tak, 
aby vždy pokryla náklady a přiměřený zisk. 

•  Při rozporu znaleckých posudků, které nelze 
odstranit platí presumpce neviny – I. ÚS 
4457/12, ale i další nálezy ÚS 

•  Svobodná vůle má přednost před ochranou 
života – I. ÚS 2078/16 



Co se podařilo komoře? 

•  Nová definice lege artis oproti navržené 
•  Prolomení mlčenlivosti pro obhajobu lékaře 
•  Vyšší trestní sazby za tr. činy proti lékařům 
•  Osvědčení komory pro soudní znalce 
•  Nález ÚS k regulacím úhrady 
•  Definice bezúhonnosti pro lékaře 
•  Trvalé smlouvy na dobu neurčitou  



Co dále v legislativě prosazovat? 

•  Novela zákona 48/1997 Sb. buď trvalý 
smluvní vztah nebo vztah bezesmluvní 

•  Zrušení regulací, náhrada systémem RL 
•  Novela zákona 372/2011 Sb. Schvalování 

personálního vybavení komorou. Právo 
komory na dokumentaci. Právo kontroly. 

•  Zákon o odměňování lékařů a sester? 



Děkuji za pozornost 

•  pravnisekretariat@clkcr.cz 
•  jan.mach@zdravotnicke-pravo.cz 


