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Program
•

Úvodní poznámky
–

•

Právní odpovědnost ve zdravotnictví
–
–
–
–

•

Systém zdravotnictví – základní právní vztahy
Významné pojmy a definice
Náhrada škody
Újmy a škody v oblasti lékového práva
Újmy a škody v oblasti přístupu k hrazené péči

Inovace, různé
–
–
–
–

Vymezení odpovědnost poskytovatele, pojišťovny, státu
Spotřebitelské právo a škody z nekalosoutěžního jednání
Sankční náhrady škody a hromadné žaloby
Judikatura, kazuistiky, diskuse

Právní vztahy ve zdravotnictví
Zákony, vyhlášky MZ
Čl. 31 – zákonem
vymezená
„pojistná
smlouva“
„Úhradový
standard“

Zdravotní
pojišťovny

Pojištěnec

Pacient

Regulovaný
obchodněprávní
vztah
Smluvní, resp.
zákonný režim

Poskytovatel
372/2011 Sb., „Odborný standard“
Poučení o medicínských možnostech
Péče lege artis
Léčebný kontrakt, zaplacení ceny

Přehled typů právní odpovědnosti
•

Trestněprávní
–
–

•

Občanskoprávní
–
–
–

•

Profesní komory

Pracovněprávní
–

•

Finanční kompenzace škod na zdraví a dalších hodnotách
Imateriální újma
Odpovědnost státu

Disciplinární
–

•

Zásahy do nejdůležitějších práv osob – zdraví, soukromí, majetek
Fyzické a právnické osoby

Odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli

Správní a „smluvně-správní“
–
–
–

Regulace reklamy, ochrana osobních údajů, použití léků a materiálu
„Odpovědnost“ za neoprávněně vykázanou péči
„Pokuta“ za překročení nákladů

Pojištění profesní odpovědnosti
• § 45 odst. 2 ZoZS
– Poskytovatel je povinen…
– n) uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s
poskytováním zdravotních služeb, a to v rozsahu, v
jakém lze rozumně předpokládat, že by jej mohla
taková odpovědnost postihnout; toto pojištění musí
trvat po celou dobu poskytování zdravotních služeb;
kopii pojistné smlouvy je poskytovatel povinen zaslat
příslušnému správnímu orgánu nejpozději do 15 dnů
ode dne zahájení poskytování zdravotních služeb

Právní pojmy a definice

Redefinice lege artis
•
•

„Lege artis“ není zákonný pojem
ZoZS, § 4 odst. 5), lokální standard kvality?
–

•

Náležitou odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb
podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při
respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a
objektivní možnosti.

NOZ, § 2642 odst. 1, objektivní standard?
–
–

Poskytovatel postupuje podle smlouvy s péčí řádného odborníka, a to i v
souladu s pravidly svého oboru
„Podmínky a možnosti“ jen v kontextu krajní nouze

• NOZ § 2645
– Poskytovatel odpovídá za to, že splní své povinnosti s péčí řádného
odborníka; k ujednáním, která to vylučují nebo omezují, se nepřihlíží.

•
•

Pozor na zvláštní právní předpisy!
Pozor, souhlas není více než zákon!

Chyba při stanovení dg.
• Usnesení NS z 22.3.2005, sp. zn. 7 Tdo 219/2005
– Stanoví-li lékař při výkonu svého povolání (při poskytování zdravotní péče)
chybnou diagnózu, pak to samo o sobě ještě nemusí opodstatňovat závěr, že již
tímto porušil svou povinnost vyplývající pro něj z ustanovení čl. 4 Úmluvy o
lidských právech a biomedicíně (uveřejněné pod č. 96/2001 Sb.m.s.), § 11 odst.
1 a § 55 odst. 1, 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění
pozdějších předpisů, tj. povinnost poskytovat zdravotní péči v souladu se
současnými dostupnými poznatky lékařské vědy (povinnost vykonávat své
povolání „lege artis“).
– Závěr o porušení takové povinnosti však může být namístě v případě, když
nesprávná diagnóza je důsledkem závažného porušení postupů pro její
určování, které lékař zavinil (alespoň ve formě nedbalosti ve smyslu § 5 tr. zák.)
a které spočívá např. v bezdůvodném nevyužití dostupných diagnostických
metod. Postup lékaře je ovšem vždy nutno hodnotit tzv. „ex ante“, tj. na základě
poznatků, které měl k dispozici v době svého rozhodování.

Guidelines v NS 8 Tdo 1421/2008
•

K TČ Neposkytnutí pomoci

–
–
–

–

Určení smrti dle tzv. Tonelliho syndromu
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně nemohla vydat
takové závazné standardy, které by byl obviněný jako lékař
záchranné služby povinen dodržovat.
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně je totiž
„dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob – lékařů,
farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a
příbuzných oborech, příp. osob právnických“ (srov. § 1
odst. 1 jejích Stanov).
Je tedy občanským sdružením, a už proto její doporučení
nemohou být pro lékaře (příp. další sdružené osoby)
závazná, natož aby mohla být považována za obecně
závazné standardy nejen pro její členy, ale dokonce i pro
všechny zdravotnické pracovníky v České republice, jak
snad chtěl odvolací soud dovodit.

Zavinění: úmysl
• § 15 TZ Úmysl
– (1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel
• a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit
nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, nebo
• b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo
ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím
srozuměn.

– (2) Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s tím,
že způsobem uvedeným v trestním zákoně může
porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým
zákonem.

Zavinění: nedbalost
•

§ 16 TZ Nedbalost
–

(1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel
• a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem
chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové
porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo
• b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o
tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

–

(2) Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup
pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé
bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem.

Omyly
•

§ 18 TZ Omyl skutkový
–

–

(1) Kdo při spáchání činu nezná ani nepředpokládá jako možnou
skutkovou okolnost, která je znakem trestného činu, nejedná
úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z
nedbalosti.
(4) Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkovou okolnost,
která vylučuje jeho protiprávnost, nejedná úmyslně; tím není
dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.

Ignorantia legis (non) excusat?
• § 19 TZ Omyl právní
– (1) Kdo při spáchání trestného činu neví, že jeho čin
je protiprávní, nejedná zaviněně, nemohl-li se
omylu vyvarovat.
– (2) Omylu bylo možno se vyvarovat, pokud
• povinnost seznámit se s příslušnou právní úpravou
vyplývala pro pachatele ze zákona nebo jiného právního
předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, z jeho
zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce,
• anebo mohl-li pachatel protiprávnost činu rozpoznat bez
zřejmých obtíží.

Krajní nouze, nutná obrana
• § 28 TZ Krajní nouze
– Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí
přímo hrozící zájmu chráněnému trestním
zákonem, není trestným činem.
– Nejde o krajní nouzi, jestliže
• bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit
jinak
• anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo
ještě závažnější než ten, který hrozil,
• anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

Krajní nouze, nutná obrana
•

§ 29 TZ Nutná obrana
–
–

•

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající
útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.
Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená
způsobu útoku.

NB: Exces intenzivní, extenzivní; pomoc v nouzi

Výkladová ustanovení
• § 112 TZ Opomenutí
– Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání,
k němuž byl pachatel povinen podle jiného
právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo
smlouvy, v důsledku dobrovolného převzetí
povinnosti konat nebo vyplývala-li taková jeho
zvláštní povinnost z jeho předchozího ohrožujícího
jednání anebo k němuž byl z jiného důvodu podle
okolností a svých poměrů povinen.

TČ ohrožující zdraví
•

§ 150 Neposkytnutí pomoci
–

–

•

(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné
poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne
potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe
nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné
poruchy zdraví nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou
pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou
pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta
nebo zákazem činnosti.

ZoZS: povinnost „poskytovatele“, ale absence povinnosti
„zdravotníka“ vystavit se riziku!

Neoprávněné nakládání s os. údaji
•

§180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji
–

•

(…) odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti (…) bude
potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou
povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní
třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání,
zaměstnání nebo funkce, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo
oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.

Odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo
zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
–
–
–

spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou
počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,
způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
prospěch.

Podvod, neoprávněné podnikání
•

§ 209 Podvod
–

–

•

Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl,
využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a
způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti
nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Pozor na poučení o ceně a „nekorektní nadstandardy“

§ 251 Neoprávněné podnikání
–

–

Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo
provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem
činnosti
Pozor na ustanovení o registraci, „švarcsystém“ atd.

Právní pojmy a definice

Občanskoprávní odpovědnost
• Obecná odpovědnost za škodu
–
–
–
–

Protiprávní jednání
Škoda
Příčinná souvislost
Zavinění

NOZ (vybraná ustanovení)
•

§ 2894
– (1) Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody).
– (2) Nebyla-li povinnost odčinit jinému nemajetkovou újmu výslovně ujednána, postihuje škůdce,
jen stanoví-li to zvlášť zákon. V takových případech se povinnost nahradit nemajetkovou újmu
poskytnutím zadostiučinění posoudí obdobně podle ustanovení o povinnosti nahradit škodu.

•

§ 2895
– Škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění v případech stanovených zvlášť
zákonem.

•

§ 2896
– Oznámí-li někdo, že svoji povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám vylučuje nebo omezuje,
nepřihlíží se k tomu. Učiní-li to však ještě před vznikem újmy, může být takové oznámení
posouzeno jako varování před nebezpečím.

•

§ 2898
– Nepřihlíží se k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje povinnost k náhradě újmy
způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé
nedbalosti; nepřihlíží se ani k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo slabší strany
na náhradu jakékoli újmy. V těchto případech se práva na náhradu nelze ani platně vzdát.

NOZ (vybraná ustanovení)
•

§ 2900 (Prevence)
– Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při
svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví
jiného.

•

§ 2901
– Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má povinnost zakročit na
ochranu jiného každý, kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo kdo nad ní má kontrolu, anebo
odůvodňuje-li to povaha poměru mezi osobami. Stejnou povinnost má ten, kdo může podle
svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící závažností
zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit.

•

§ 2902
– Kdo porušil právní povinnost, nebo kdo může a má vědět, že ji poruší, oznámí to bez zbytečného
odkladu osobě, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Splní-li
oznamovací povinnost, nemá poškozený právo na náhradu té újmy, které mohl po oznámení
zabránit.

•

§ 2903
– (1) Nezakročí-li ten, komu újma hrozí, k jejímu odvrácení způsobem přiměřeným okolnostem,
nese ze svého, čemu mohl zabránit.
– (2) Při vážném ohrožení může ohrožený požadovat, aby soud uložil vhodné a přiměřené opatření
k odvrácení hrozící újmy.

NOZ (vybraná ustanovení)
•

§ 2904 (Náhoda)
– Újmu způsobenou náhodou nahradí ten, kdo dal ze své viny k náhodě podnět, zejména tím, že
poruší příkaz nebo poškodí zařízení, které má nahodilé újmě zabránit.

•

§ 2905 (Nutná obrana)
– Kdo odvrací od sebe nebo od jiného bezprostředně hrozící nebo trvající protiprávní útok a
způsobí přitom útočníkovi újmu, není povinen k její náhradě. To neplatí, je-li zjevné, že
napadenému hrozí vzhledem k jeho poměrům újma jen nepatrná nebo obrana je zcela zjevně
nepřiměřená, zejména vzhledem k závažnosti újmy útočníka způsobené odvracením útoku.

•

§ 2906 (Krajní nouze)
– Kdo odvrací od sebe nebo od jiného přímo hrozící nebezpečí újmy, není povinen k náhradě újmy
tím způsobené, nebylo-li za daných okolností možné odvrátit nebezpečí jinak nebo nezpůsobí-li
následek zjevně stejně závažný nebo ještě závažnější než újma, která hrozila, ledaže by majetek i
bez jednání v nouzi podlehl zkáze. To neplatí, vyvolal-li nebezpečí vlastní vinou sám jednající.

•

§ 2907
– Při posouzení, zda někdo jednal v nutné obraně, anebo v krajní nouzi, se přihlédne i k
omluvitelnému vzrušení mysli toho, kdo odvracel útok nebo jiné nebezpečí.

•

§ 2908
– Kdo odvracel hrozící újmu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu
újmy, kterou přitom utrpěl, i proti tomu, v jehož zájmu jednal, nanejvýš však v rozsahu
přiměřeném tomu, co odvrátil.

NOZ (vybraná ustanovení)
• § 2909 (Porušení dobrých mravů)
– Škůdce, který poškozenému způsobí škodu úmyslným porušením dobrých mravů, je
povinen ji nahradit; vykonával-li však své právo, je škůdce povinen škodu nahradit, jen
sledoval-li jako hlavní účel poškození jiného.

• § 2910 (Porušení zákona)
– Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne
tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil.
Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného
zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.

• § 2911 (Domněnka nedbalosti)
– Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné povinnosti, má se za to, že
škodu zavinil z nedbalosti.

• § 2912
– (1) Nejedná-li škůdce, jak lze od osoby průměrných vlastností v soukromém styku
důvodně očekávat, má se za to, že jedná nedbale.
– (2) Dá-li škůdce najevo zvláštní znalost, dovednost nebo pečlivost, nebo zaváže-li se k
činnosti, k níž je zvláštní znalosti, dovednosti nebo pečlivosti zapotřebí, a neuplatní-li
tyto zvláštní vlastnosti, má se za to, že jedná nedbale.

NOZ (vybraná ustanovení)
• § 2913 (Porušení smluvní povinnosti)
– (1) Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou
druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti
zjevně sloužit.
– (2) Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění
povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.
Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době,
kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka,
kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k
náhradě nezprostí.

• § 2914
– Kdo při své činnosti použije zmocněnce, zaměstnance nebo jiného
pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám.
Zavázal-li se však někdo při plnění jiné osoby provést určitou činnost
samostatně, nepovažuje se za pomocníka; pokud ho však tato jiná osoba
nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho
povinnosti k náhradě škody.

NOZ (vybraná ustanovení)
•

§ 2915 (Škoda způsobená několika osobami)
–

–

•

§ 2916
–

•

Kdo je povinen k náhradě škody způsobené jinou osobou, má proti ní postih.

§ 2918
–

•

Kdo je povinen k náhradě škody společně a nerozdílně s jinými, vypořádá se s nimi podle účasti na způsobení
vzniklé škody.

§ 2917
–

•

(1) Je-li k náhradě zavázáno několik škůdců, nahradí škodu společně a nerozdílně; je-li některý ze škůdců
povinen podle jiného zákona k náhradě jen do určité výše, je zavázán s ostatními škůdci společně a nerozdílně v
tomto rozsahu. To platí i v případě, že se více osob dopustí samostatných protiprávních činů, z nichž mohl každý
způsobit škodlivý následek s pravděpodobností blížící se jistotě, a nelze-li určit, která osoba škodu způsobila.
(2) Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, může soud rozhodnout, že škůdce nahradí škodu podle své
účasti na škodlivém následku; nelze-li účast přesně určit, přihlédne se k míře pravděpodobnosti. Takto nelze
rozhodnout, pokud se některý škůdce vědomě účastnil na způsobení škody jiným škůdcem nebo je podněcoval
či podporoval nebo pokud lze připsat celou škodu každému škůdci, byť jednali nezávisle, nebo má-li škůdce
hradit škodu způsobenou pomocníkem a vznikla-li povinnost k náhradě také pomocníkovi.

Vznikla-li škoda nebo zvětšila-li se také následkem okolností, které se přičítají poškozenému, povinnost škůdce
nahradit škodu se poměrně sníží. Podílejí-li se však okolnosti, které jdou k tíži jedné či druhé strany, na škodě
jen zanedbatelným způsobem, škoda se nedělí.

§ 2919
–

Obohatil-li se škůdce na úkor poškozeného protiprávním činem nebo na základě jiné skutečnosti, která
způsobila škodu, je škůdcovo obohacení i po promlčení práva poškozeného na náhradu škody bezdůvodné.
Promlčí-li se právo poškozeného na náhradu škody, může se poškozený domáhat, aby mu škůdce vydal, co
získal, podle ustanovení o bezdůvodném obohacení.

NOZ (vybraná ustanovení)
• § 2920 (Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého
jednání)
– (1) Nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen duševní
poruchou, nahradí způsobenou škodu, pokud byl způsobilý ovládnout své jednání a
posoudit jeho následky; poškozenému náleží náhrada škody i tehdy, nebránil-li se
škůdci ze šetrnosti k němu.
– (2) Nebyl-li nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen duševní
poruchou, způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, má poškozený
právo na náhradu, je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům škůdce a
poškozeného.

• § 2921
– Společně a nerozdílně se škůdcem nahradí škodu i ten, kdo nad ním zanedbal náležitý
dohled. Není-li škůdce povinen k náhradě, nahradí poškozenému škodu ten, kdo nad
škůdcem zanedbal dohled.

• § 2922
– Kdo se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není s to ovládnout své jednání
nebo posoudit jeho následky, nahradí škodu v tomto stavu způsobenou. Společně a
nerozdílně s ním nahradí škodu ti, kteří jej vlastní vinou do tohoto stavu přivedli.

NOZ (vybraná ustanovení)
• § 2936 (Škoda způsobená věcí)
– Kdo je povinen někomu něco plnit a použije při tom vadnou věc, nahradí
škodu způsobenou vadou věci. To platí i v případě poskytnutí
zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných biologických služeb.

• § 2945 (Škoda na odložené věci)
– (1) Je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí
a byla-li věc odložena na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se
takové věci obvykle ukládají, nahradí provozovatel poškození, ztrátu
nebo zničení věci tomu, kdo ji odložil, popřípadě vlastníku věci. Stejně
nahradí škodu provozovatel hlídaných garáží nebo zařízení podobného
druhu, jedná-li se o dopravní prostředky v nich umístěné a o jejich
příslušenství.
– (2) Neuplatní-li se právo na náhradu škody u provozovatele bez
zbytečného odkladu, soud je nepřizná, pokud provozovatel namítne, že
právo nebylo uplatněno včas. Nejpozději lze právo na náhradu škody
uplatnit do patnácti dnů po dni, kdy se poškozený o škodě musel
dozvědět.

NOZ (vybraná ustanovení)
•

§ 2946 (Škoda na vnesené věci)
–
–

•

§ 2947
–

•

Povinnost nahradit škodu se nevztahuje na vozidla, na věci ponechané ve vozidle, ani na živá zvířata, ledaže je
ubytovatel převzal do úschovy.

§ 2948
–
–

•

(1) Kdo provozuje pravidelně ubytovací služby, nahradí škodu na věci, kterou ubytovaný vnesl do prostor
vyhrazených k ubytování nebo k uložení věcí, popřípadě na věci, která tam byla pro ubytovaného vnesena. To
platí i tehdy, byla-li věc za tím účelem ubytovatelem převzata.
(2) Prokáže-li ubytovatel, že by ke škodě došlo i jinak, nebo že škodu způsobil ubytovaný nebo osoba, která
ubytovaného z jeho vůle provází, povinnosti k náhradě škody se zprostí. K ujednáním o jiných důvodech
zproštění se nepřihlíží.

(1) Škoda se hradí do výše odpovídající stonásobku ceny ubytování za jeden den.
(2) Byla-li věc převzata do úschovy, odmítl-li ubytovatel úschovu věci v rozporu se zákonem nebo byla-li škoda
způsobena ubytovatelem nebo tím, kdo v provozu pracuje, hradí se škoda bez omezení.

§ 2949
–
–

(1) Neuplatní-li se právo na náhradu škody u ubytovatele bez zbytečného odkladu, soud je nepřizná, pokud
ubytovatel namítne, že právo nebylo uplatněno včas. Nejpozději lze právo na náhradu škody uplatnit do
patnácti dnů po dni, kdy se poškozený o škodě musel dozvědět.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, převzal-li ubytovatel věc do úschovy, odmítl-li ubytovatel úschovu věci
v rozporu se zákonem nebo způsobil-li škodu ubytovatel nebo ten, kdo v provozu pracuje.

NOZ (vybraná ustanovení)
• § 2950 (Škoda způsobená informací nebo radou)
– Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k
odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník,
nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou
informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v
záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen
škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.

NOZ (vybraná ustanovení)
•
•

Způsob a rozsah náhrady
§ 2951
–
–

•

§ 2952
–

•

–

(1) Z důvodů zvláštního zřetele hodných soud náhradu škody přiměřeně sníží. Vezme přitom zřetel zejména na
to, jak ke škodě došlo, k osobním a majetkovým poměrům člověka, který škodu způsobil a odpovídá za ni, jakož
i k poměrům poškozeného. Náhradu nelze snížit, byla-li škoda způsobena úmyslně.
(2) Odstavec 1 se nepoužije, způsobil-li škodu ten, kdo se hlásil k odbornému výkonu jako příslušník určitého
stavu nebo povolání, porušením odborné péče.

§ 2954
–

•

Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu, má
poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl náhradu.

§ 2953
–

•

(1) Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený,
hradí se škoda v penězích.
(2) Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích,
nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy.

Způsobil-li škůdce škodu úmyslným trestným činem, z něhož měl majetkový prospěch, může soud na návrh
poškozeného rozhodnout o uspokojení z věcí, které škůdce z majetkového prospěchu nabyl, a to i nepodléhají-li
jinak výkonu rozhodnutí. Do uspokojení práva na náhradu škody nesmí škůdce nakládat s takovými věcmi
uvedenými v rozhodnutí.

§ 2955
–

Nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého uvážení jednotlivých okolností případu
soud.

NOZ (vybraná ustanovení)
• Náhrada při újmě na přirozených právech člověka
• § 2956
– Vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném
právu chráněném ustanoveními první části tohoto zákona, nahradí škodu
i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil; jako nemajetkovou újmu
odčiní i způsobené duševní útrapy.

• § 2957
– Způsob a výše přiměřeného zadostiučinění musí být určeny tak, aby byly
odčiněny i okolnosti zvláštního zřetele hodné. Jimi jsou úmyslné
způsobení újmy, zvláště pak způsobení újmy s použitím lsti, pohrůžky,
zneužitím závislosti poškozeného na škůdci, násobením účinků zásahu
jeho uváděním ve veřejnou známost, nebo v důsledku diskriminace
poškozeného se zřetelem na jeho pohlaví, zdravotní stav, etnický původ,
víru nebo i jiné obdobně závažné důvody. Vezme se rovněž v úvahu
obava poškozeného ze ztráty života nebo vážného poškození zdraví,
pokud takovou obavu hrozba nebo jiná příčina vyvolala.

NOZ (vybraná ustanovení)
• Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení
• § 2958
– Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou
náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové
újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti
poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského
uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad
slušnosti.

• § 2959
– Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní
škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě
blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li
výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

NOZ (vybraná ustanovení)
• § 2960 (Náklady spojené s péčí o zdraví)
– Škůdce hradí též účelně vynaložené náklady spojené s péčí o
zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho
domácnost tomu, kdo je vynaložil; požádá-li o to, složí mu
škůdce na tyto náklady přiměřenou zálohu.

• § 2961 (Náklady pohřbu)
– Škůdce nahradí tomu, kdo je vynaložil, přiměřené náklady
spojené s pohřbem v rozsahu, v jakém nebyly uhrazeny
veřejnou dávkou podle jiného právního předpisu. Přitom se
přihlédne k zvyklostem i k okolnostem jednotlivého případu.

NOZ (vybraná ustanovení)
•

§ 2962 Peněžité dávky
–
–

(1) Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného se hradí peněžitým důchodem
ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před vznikem újmy a náhradou toho, co poškozenému
bylo vyplaceno v důsledku nemoci či úrazu podle jiného právního předpisu.
(2) Žáku nebo studentu náleží náhrada za ztrátu na výdělku ode dne, kdy měla skončit jeho povinná školní
docházka, studium nebo příprava na povolání, po dobu

• a) o kterou se jeho povinná školní docházka, studium nebo příprava na povolání prodloužily
následkem újmy na zdraví,
• b) neschopnosti následkem újmy na zdraví,
• c) trvání zdravotního postižení vzniklého následkem újmy na zdraví, které zpravidla brání úplnému
zapojení do výdělečné činnosti, nebo
• d) trvání zdravotního postižení vzniklého následkem újmy na zdraví, které částečně brání zapojení
do výdělečné činnosti, pokud nezameškává vlastní vinou příležitost k výdělku výkonem práce pro
něho vhodné.

•

§ 2963
–

–

–

(1) Po skončení pracovní neschopnosti, případně při invaliditě, nahradí škůdce poškozenému jeho ztrátu
peněžitým důchodem, který se stanoví vzhledem k rozdílu mezi výdělkem, jakého poškozený dosahoval před
vznikem újmy, a výdělkem dosahovaným po skončení pracovní neschopnosti s přičtením případného invalidního
důchodu podle jiného právního předpisu. Dojde-li ublížením na zdraví k dlouhodobému zvýšení potřeb
poškozeného, stanoví se výše peněžitého důchodu i vzhledem k těmto potřebám.
(2) Dosahuje-li poškozený po skončení pracovní neschopnosti výdělku jen s vynaložením většího úsilí nebo se
zvýšenou námahou, které by, nebýt škodné události, jinak nemusel vynaložit, odčiní se mu peněžitým
důchodem i zvýšená námaha nebo úsilí. Při stanovení výše peněžitého důchodu se přihlédne i ke zvyšování
výdělků v daném oboru, jakož i k pravděpodobnému růstu výdělku poškozeného podle rozumného očekávání.
(3) Jsou-li pro to vážné důvody, může soud rozhodnout, zda, jakým způsobem a do jaké výše škůdce zajistí
pohledávku poškozeného na peněžitý důchod; návrhy stran přitom není vázán.

NOZ (vybraná ustanovení)
• § 2971 (Náhrada nemajetkové újmy)
– Odůvodňují-li to zvláštní okolnosti, za nichž škůdce způsobil
újmu protiprávním činem, zejména porušil-li z hrubé
nedbalosti důležitou právní povinnost, anebo způsobil-li
újmu úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky
zvlášť zavrženíhodné, nahradí škůdce též nemajetkovou
újmu každému, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje
jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit.

Obecná povinnost předcházet škodám
• Rozsudek NS z 25.6.2002, sp.zn.25 Cdo
1400/2000
– Jestliže si pacientka v porodnici vlastním
jednáním v náhlé tzv. kvalitativní poruše vědomí
způsobila újmu na zdraví, bylo by možno
usuzovat na porušení prevenční povinnosti
ošetřujícího personálu, pokud zde existovaly
konkrétní okolnosti, které jej měly vést k
nepřetržitému dohledu nad pacientkou či k jiným
zvláštním opatřením způsobilým zabránit jí v
možnosti provést nepředvídatelný čin vedoucí k
újmě na zdraví.

Příčinná souvislost a důkazní břemeno
• Usnesení NS z 25.11.2003, sp.zn.25 Cdo
168/2003
– Příčinná souvislost mezi léčebným postupem, který nebyl lege
artis, a škodou na zdraví pacienta (jako jedna ze základních
podmínek obecné odpovědnosti za škodu) musí být najisto
postavena; důkazní břemeno v tomto směru nese žalobce.

Příčinná souvislost a souhlasy
• Usnesení NS z 24.5.2007, sp.zn.25 Cdo
1555/2005
– Jestliže pooperační komplikace nebyly vyvolány v
důsledku zvolené metody ani použitého přístroje,
nejsou pro posouzení odpovědnosti zdravotnického
zařízení za škodu na zdraví významné formální
nedostatky ohledně poučovací povinnosti a
souhlasu pacienta s výkonem.

Chyba při péči o již poškozeného
• Rozsudek NS z 14.11.2002, sp.zn. 25 Cdo
253/2001
– Odpovědnost žalovaného za protiprávní jednání,
jehož následkem se zvětšil rozsah škody, přichází
v úvahu i v případě, kdy bezprostřední příčinou
vzniku škody bylo jednání poškozeného.

Stížnosti podle zákona o
zdravotních službách

Stížnosti podle zákona o zdravotních službách
• § 93
• (1) Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních
služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními
službami může podat stížnost
– a) pacient,
– b) zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,
– c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s
ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo
– d) osoba zmocněná pacientem.
Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje; tím není
dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů.
Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi,
jehož se stížnost týká, na újmu.

• (2) Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost (dále
jen „stěžovatel“), s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat
stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto
poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních
služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením
stížnosti poskytovatelem.

Stížnosti podle zákona o zdravotních službách
• § 93
• (3) Poskytovatel je povinen

– a) navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na
charakter stížnosti vhodné,
– b) vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může
odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů; jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je
nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně
postoupit věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení
stížnosti je povinen informovat stěžovatele,
– c) vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení,
– d) umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z
něj kopie,
– e) jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, poskytnout mu na
jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost; to platí i pro poskytovatele, který
poskytl související zdravotní služby.

• (4) Poskytovatel lůžkové nebo jednodenní péče je dále povinen

– a) vypracovat postup pro vyřizování stížností,
– b) postup podle písmene a) a informaci o možnosti podat stížnost subjektům
uvedeným v odstavci 2 uveřejnit ve zdravotnickém zařízení na veřejně
přístupném místě a na svých internetových stránkách.

• (5) K šetření stížností osob proti postupu při poskytování zdravotních
služeb, jejichž poskytovatelem je Vězeňská služba, je příslušný ředitel
organizační jednotky Vězeňské služby, pokud generální ředitel Vězeňské
služby nepověří šetřením stížnosti jinou osobu.

Stížnosti podle zákona o zdravotních službách
•
•

§ 94
(1) Příslušný správní orgán je povinen
– a) vyřídit stížnost
• 1. do 30 dnů ode dne jejího obdržení,
• 2. do 90 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení
je třeba ustavit nezávislého odborníka,
• 3. do 120 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení
je třeba ustavit nezávislou odbornou komisi;
lhůta pro vyřízení stížnosti podle bodu 2 nebo 3 počíná běžet dnem, kdy příslušný
správní orgán ustavil nezávislého odborníka nebo nezávislou odbornou komisi;
lhůtu podle bodu 1 může příslušný správní orgán odůvodněně prodloužit o
dalších 30 dnů a lhůtu podle bodu 2 nebo 3 o dalších 60 dnů; příslušný správní
orgán ustaví nezávislého odborníka nebo nezávislou odbornou komisi bez
zbytečného odkladu; jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen
ji do 5 pracovních dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně
příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen
informovat stěžovatele,
– b) vypracovat postup pro vyřizování stížností a určit pracoviště krajského úřadu k
přijímání stížností,
– c) uveřejnit postup podle písmene b) a adresu určeného pracoviště, úřední hodiny
a kontakt na toto pracoviště na úřední desce,
– d) vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení,
– e) umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj
kopie.

Stížnosti podle zákona o zdravotních službách
• § 94
• (2) Příslušný správní orgán může šetření stížnosti ukončit, jde-li o
stížnost, k jejímuž vyřízení je nezbytné nahlížení do zdravotnické
dokumentace vedené o pacientovi, jehož se stížnost týká,
popřípadě pořízení kopie nebo výpisu z této dokumentace, jestliže s
nahlížením a popřípadě též s pořízením kopie nebo výpisu
nevyslovil souhlas tento pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník
pacienta. Pokud pacient není schopen s ohledem na svůj zdravotní
stav projevit svou vůli, může tento souhlas udělit stěžovatel
uvedený v § 93 odst. 1 písm. c) nebo d) v rozsahu svého zmocnění.
Příslušný správní orgán je povinen informovat o ukončení šetření
stížnosti podle věty první a důvodu, který ho k tomu vedl, pacienta,
jehož se stížnost týká, stěžovatele, pokud jím není pacient, a
poskytovatele, k němuž se stížnost vztahuje.
• (3) Stížnost, kterou podala osoba, která není uvedena v § 93 odst. 1,
příslušný správní orgán posoudí jako podnět k provedení kontroly.
Ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení písemně vyrozumí osobu
uvedenou ve větě první o tom, jak se stížností bylo naloženo.

Stížnosti podle zákona o zdravotních službách
• § 94
• (4) Příslušný správní orgán může na základě stížnosti nebo z moci
úřední nebo jiného podnětu, a to zejména pro posouzení případů, u
nichž vznikly pochybnosti, zda byl při poskytování zdravotních
služeb dodržen správný postup, popřípadě k vyloučení příčinné
souvislosti mezi nesprávným postupem a újmou na zdraví
pacientovi při poskytování zdravotních služeb, ustavit
– a) nezávislého odborníka; odborníka ustaví vždy, směřuje-li stížnost
nebo podnět proti správnému postupu při poskytování zdravotních
služeb, popřípadě je namítáno ublížení na zdraví pacientovi při
poskytování zdravotních služeb a stížnost nebo podnět není zjevně
nedůvodný,
– b) nezávislou odbornou komisi; komisi ustaví vždy, jestliže
• 1. nezávislý odborník na základě posouzení zdravotnické dokumentace její
ustavení navrhne, nebo
• 2. podle jeho uvážení jde o případ, kdy posouzení nezávislým odborníkem je
odborně nedostačující nebo je třeba posoudit případné ublížení na zdraví při
poskytování zdravotních služeb s důsledkem smrti pacienta a stížnost nebo jiný
podnět není zjevně nedůvodný.

Stížnosti podle zákona o zdravotních službách
• § 95
• (1) Členy nezávislé odborné komise, které jmenuje a odvolává příslušný
správní orgán, jsou vždy
– a) zástupce příslušného správního orgánu; zástupce příslušného správního
orgánu, který je vždy zdravotnickým pracovníkem, je současně předsedou
komise a řídí její činnost,
– b) nejméně 2 zdravotničtí pracovníci se způsobilostí k samostatnému výkonu
zdravotnického povolání v příslušném oboru zdravotní péče,
– c) lékař se specializovanou způsobilostí v oboru patologická anatomie nebo
soudní lékařství, jde-li o úmrtí pacienta,
– d) zástupce příslušné komory nebo příslušné profesní organizace.

• (2) K jednání komise
– a) je vždy přizvána osoba, která získala vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu v oblasti práva,
– b) může být přizván poskytovatel, proti kterému stížnost směřuje, a stěžovatel
za účelem podání vysvětlení skutečností uvedených ve stížnosti, a to na dobu
nezbytně nutnou; stěžovatel je na základě své žádosti přizván k jednání vždy.

Stížnosti podle zákona o zdravotních službách
•
•

•

•

§ 95
(3) Členy nezávislé odborné komise nemohou být osoby, u nichž se zřetelem na
jejich vztah k poskytovateli, ke stěžovateli nebo k pacientovi, kterého se stížnost
týká, nebo k předmětu projednávané stížnosti jsou důvodné pochybnosti o jejich
nepodjatosti.
(4) Nezávislá odborná komise projedná případ za účasti nejméně nadpoloviční
většiny všech členů, přičemž jeden z nich musí být vždy zdravotnický pracovník
podle odstavce 1 písm. b).
(5) Nezávislá odborná komise případ posoudí na základě zdravotnické
dokumentace vedené o pacientovi a dalších skutečností zjištěných pro účely
posouzení případu a vypracuje zápis, který je bezodkladně předán příslušnému
správnímu orgánu prostřednictvím předsedy komise. Zápis obsahuje
– a) souhrn podstatných údajů ze zdravotnické dokumentace,
– b) závěr projednání případu
•
•

1. s jednoznačným konstatováním, zda byl nebo nebyl při poskytování zdravotních služeb dodržen
náležitý odborný postup; v případě nedodržení náležitého odborného postupu se uvede jeho popis,
2. v případě, že nebyl dodržen náležitý odborný postup, s konstatováním, zda je nebo není dána
příčinná souvislost mezi takovým postupem a újmou na zdraví nebo poškozením zdraví s následkem
smrti; to neplatí, pokud na základě zjištěných skutečností nelze takové konstatování učinit,

– c) návrh opatření směřujících k nápravě.

Stížnosti podle zákona o zdravotních službách
•
•

§ 96
(1) Jestliže příslušný správní orgán při šetření stížnosti zjistí porušení práv nebo
povinností při poskytování zdravotních služeb nebo činnostech s tím souvisejících
stanovených tímto zákonem nebo jinými právními předpisy anebo jiná pochybení
dotýkající se práv a zájmů pacientů,
– a) uloží poskytovateli nápravná opatření s uvedením lhůty pro jejich splnění, popřípadě
– b) podá podnět
•
•

1. orgánu příslušnému podle jiných právních předpisů
2. příslušné komoře, jestliže zjistí takové pochybení zdravotnickým pracovníkem, který je členem
komory, které přísluší šetřit komoře podle zákona upravujícího činnost komor;

obdobně postupuje poskytovatel.

•

(2) O uložených nápravných opatřeních nebo o podání podnětu zašle příslušný
správní orgán informaci zdravotní pojišťovně, u které byl pacient v době porušení
práv nebo povinností při poskytování zdravotních služeb pojištěn.

•
•

§ 97
Jednání nezávislé odborné komise je neveřejné. Příslušný správní orgán, pokud
ustavil nezávislého odborníka nebo nezávislou odbornou komisi, sdělí pacientovi,
jehož se stížnost týká, a stěžovateli, pokud jím není pacient, jméno, popřípadě
jména, a příjmení nezávislého odborníka nebo členů nezávislé odborné komise a
osob přizvaných podle § 95 odst. 2.

Kontrola poskytovatelů
zdravotních služeb

Kontrola poskytovatelů zdravotních služeb
•
•

§107
(1) Kontrolu poskytovatelů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb nebo
kontrolu poskytovatelů nebo jiných právnických nebo podnikajících fyzických osob
v souvislosti s prováděním činností, k nimž je třeba udělení souhlasu, oprávnění k
činnosti nebo jiného obdobného povolení podle tohoto zákona nebo jiných zákonů
upravujících zdravotní služby, kontrolu poskytovatelů sociálních služeb uvedených v
Národním registru poskytovatelů a osob poskytujících zdravotní služby podle § 20
(dále jen „kontrolované osoby“) provádí
– a) ministerstvo,
– b) příslušný správní orgán,
– c) krajský úřad, který zaznamenal poskytovatele sociálních služeb nebo osobu poskytující
zdravotní služby podle § 20 do Národního registru poskytovatelů,
– d) Státní ústav pro kontrolu léčiv,
– e) Státní úřad pro jadernou bezpečnost, jde-li o poskytovatele poskytující zdravotní služby,
jejichž součástí je lékařské ozáření; tím není dotčena kontrolní činnost Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost podle jiných právních předpisů,
– f) generální ředitelství Vězeňské služby, jde-li o zdravotní služby poskytované v jejím
zdravotnickém zařízení,
– g) komory, v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (dále jen „kontrolní orgány“).

•

(2) Kontrolu dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb ve
zdravotnických zařízeních ozbrojených sil České republiky umístěných v zahraničí
provádí Ministerstvo obrany.

Kontrola poskytovatelů zdravotních služeb
• §108
• (1) Při výkonu kontrolní činnosti kontrolní orgány podle § 107 písm.
a), b) nebo c) kontrolují plnění povinností a podmínek stanovených
tímto zákonem nebo jinými právními předpisy upravujícími
zdravotní služby nebo činnosti související se zdravotními službami.
• (2) V rámci prováděné kontroly personálního zabezpečení
poskytování zdravotních služeb jsou zaměstnanci krajů zařazení do
krajských úřadů oprávněni v odůvodněných případech nahlížet do
pracovních smluv zaměstnanců poskytovatele.
• (3) Státní ústav pro kontrolu léčiv kontroluje technické a věcné
vybavení zdravotnického zařízení v případě poskytování lékárenské
péče, zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky při
poskytování zdravotní péče a provádí kontrolu jakosti a bezpečnosti
při poskytování zdravotních služeb v zařízeních transfuzní služby a v
tkáňových zařízeních podle jiných právních předpisů.
• (4) Státní úřad pro jadernou bezpečnost kontroluje dodržování
pravidel lékařského ozáření poskytovatelem.

Kontrola poskytovatelů zdravotních služeb
• § 109
• Kontrolní orgány jsou oprávněny
– a) ukládat k odstranění zjištěných nedostatků
nápravná opatření,
– b) stanovit lhůty, v nichž je třeba nápravné
opatření splnit,
– c) kontrolovat splnění nápravných opatření,
– d) požadovat na kontrolovaných osobách písemné
zprávy o splnění nápravných opatření.

Přestupkové řízení

Přestupkové řízení
•
•
•
•
•
•
•
•

Postup před zahájením řízení
Zahájení řízení
Odvolací řízení a další postupy po vydání rozhodnutí
Postup prvostupňového orgánu po podání odvolání
Postup odvolacího orgánu
Přezkumné řízení
Obnova řízení
Soudní přezkum rozhodnutí

Různé…

Role znalce
•

Znalec není soudce
–

•

Znalec není svědek
–
–

•

Hodnotí skutečnosti dodané zadavatelem, zásadně není odpovědný za jejich
neúplnost či nesprávnost

Znalec není „orákulum“, ale „vědecký pracovník“
–

•

Nejde o skutečnosti, které mohl znalec vnímat přímo
Přínos znalce je v odborném hodnocení zprostředkovaných skutečností

Znalec není „soukromý detektiv“
–

•

Questio facti vs. questio iuris

Nutnou náležitostí posudku je citace zdrojů a východisek pro závěry – jinak
vadný - nepřezkoumatelnost!

Znalec je nezávislý na stranách
–
–

Rozdíl od angloamerického systému
Povinnost nepodjatosti, i v „soukromých“ posudcích

Různé
•

Informovaný souhlas
–
–

•

Odmítání a ukončování
–
–

•

Zákon o léčivech a odpovědnost při použití mimo registraci LP
Asistovaná reprodukce, záměny gamet, záměny dětí
Rozhodování o léčbě – rodič, zdravotník

Nakládání s informacemi
–
–

•

Neodkladná péče, porody
Propuštění psychiatricky alterovaného pacienta

Specifické oblasti
–
–
–

•

Nepoučení o dostupné léčbě
Chybné poučení o ceně

Porušení soukromí sdělením informací
Nezajištění předání informací pro návaznost péče

„Systém na lavici obžalovaných“
–
–
–
–

Výkon: nemocnice, pojišťovna, stát?
Lék či pomůcka na § 16 a kauzalita: možnost se léčit, povinnost PZS poskytnout v nebezpečí
prodlení?
Nezajištěná dostupnost péče
Personální nezajištění, nefunkční vnitřní pravidla

Děkuji za
pozornost
ondrej.dostal
@zdravopravo.cz

