Podrobná anotace kurzu
Práva dítěte ve zdravotnictví
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí

Parametry kurzu
Místo

Lektor JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
Termín 15. září 2020, 9.00 - 15.00

Cena

1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Cíle programu
Zdravotnické právo je zaměřeno nejen na samotné fungování zdravotnictví, zejména
činnost lékařů a jiných zdravotnických pracovníků, ale rovněž na úpravu vztahu zdravotnictví
k jeho adresátům, tedy lidem. Pacienty či jinými adresáty zdravotnických a obdobných
zákroků bývají také nezletilé děti, u nichž je praktická realizace právní úpravy obtížnější, a to
s ohledem ne jejich omezenou rozumovou a volní vyspělost, která vychází z postupného
vývoje s přihlédnutím k věku. Právní řád si je této skutečnosti plně vědom a kromě obecné
úpravy práv (či povinností) fyzických osob speciálně upravuje rovněž přístup k nezletilým
dětem. Jde zejména o zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších
předpisů, a z pohledu osobnostních práv člověka rovněž o zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Typovými případy, na něž bude zaměřen kurz, jsou
zejména děti ve druhém a vyšším stupni vzdělávání, děti nežijící s vlastními rodiči, děti
s poručníkem či opatrovníkem jmenovaným z řad OSPOD, naléhavé situace, kdy nelze získat
potřebné souhlasy apod.
při zdravotnických
Základním cílem kurzu je
a obdobných úkonech a tyto jednotlivé úkony rozlišit, zejména, jde-li o jejich naléhavost,
trvalost následků, zásah do integrity, nutnost hospitalizace apod. V návaznosti na práva dítěte
bude pozornost dále zaměřena na způsoby dovození jeho rozumové a volní vyspělosti,
které přímo ovlivňují realizaci práva dítěte na informace a práva dítěte vyjádřit nesouhlas
s úkonem, či naopak zdůvodní nutnost realizace těchto práv v zastoupení, mimo jiné opatrovníkem či poručníkem z řad OSPOD, popř. se souhlasem soudu. Řešeny budou i vzájemné
vztahy mezi rodiči a případnými poručníky, pěstouny, ústavem či jinými pečujícími osobami.
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Závěr bude věnován konzultacím. Dotazy, na něž by měl být kurz především zaměřen, lze posílat
(max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail david@kolumbuspm.cz.

Obsah programu
•

Právní úprava zdravotnictví a zdravotnického práva v České republice

•
a volní vyspělosti
•

•

Kategorizace zdravotnických a obdobných úkonů, zejména:
o

Zdravotnické, estetické a jiné

o

Vyžadující a nevyžadující hospitalizaci či jiné držení v zařízení

o

Naléhavé a ostatní

o

S možností a bez možnosti vyjádření souhlasu či nesouhlasu

Kategorizace dětí podle možnosti vážně odporovat zdravotnickému úkonu,
zejména s přihlédnutím k hranici věku 14 let

•

Právo dítěte na informace a právo dítěte nesouhlasit s úkonem

•

Souhlas v zastoupení rodičem, opatrovníkem, poručníkem, popř. pečující
osobou, se zdůrazněním úkonů vyžadujících souhlas soudu

•

Řešení situací, kdy souhlas aktuálně nelze poskytnout

•

Následky porušení povinností a zásahu do práv, osobností žaloby, kompenzace
nemajetkové újmy na zdraví

•

Rozbor judikatury

•

Diskuse

Lektor kurzu
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
asistent soudce Ústavního soudu a lektor na Právnické fakultě
Masarykovy univerzity se čtrnáctiletou praxí v oblasti vzdělávání
úředníků, autor řady odborných českých a zahraničních publikací,
autor učebnice rodinného práva a komentářů k občanskému
zákoníku, občanskému soudnímu řádu, exekučnímu řádu a zákonu o
zvláštních řízeních soudních
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