Podrobná anotace kurzu
Právní odpovědnost ve zdravotních službách
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany

zastávka Vysočanská, Nádraží Vysočany
parkování v NC Fénix

Lektor

Mgr. Jiří Šimek

Termín 19. května 2020, 9:00 - 15:00

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

Kdokoliv pracuje ve zdravotních službách, se dříve nebo později setká s okřídleným rčením, že je
vlastně „jednou nohou v kriminále“. Právo samozřejmě klade zvýšené nároky na práci ve zdravotních
zařízeních – přeci jen jde o život a zdraví člověka. Na druhou stranu i právníci dobře rozumí obtížím,
které s sebou náročná péče o život a zdraví druhých nese. A ostatně ani právo není vždy na straně
pacientů.

Cíle kurzu
Kurz si klade za cíl zmapovat základy právní odpovědnosti pracovníka ve zdravotních službách.
Vyjasnit vztah mezi civilní a trestní odpovědností, stejně tak jako rozdíl
v odpovědnosti zaměstnaného pracovníka a osoby poskytující služby jako samostatný
podnikatel.
Na počátku kurzu bude nezbytné vyjasnit a přesně vymezit existující terminologii, kterou právo
používá. Společně se tak zaměříme na pojmy jako poskytování zdravotní péče, vedení
zdravotnické dokumentace, lege artis, informovaný souhlas, nebo na jednotlivé obecné prvky
právní odpovědnosti.
V druhé části se podíváme na případy právní odpovědnosti civilní. Ta má oproti trestní
odpovědnosti podstatnou výhodu pro žalobce – ten má celý civilní spor ve svých rukách a rozhoduje
tak o jeho osudu. Navíc je to nejefektivnější způsob, jakým se dostat k náhradě škody v podobě
zdravotním zařízením budou spíše stoupat.
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Cíle kurzu
Ve třetí části společně projdeme limity trestněprávní odpovědnosti. Od obecných ustanovení
o trestnosti přejdeme k nejčastěji ohroženým skutkovým podstatám trestných činů. A třeba dojdeme
i ke společnému závěru, že to s tou „nohou v kriminále“ není tak žhavé, jak se ve zdravotnictví zdá.
Všechny části výkladu pak budou vycházet nejen ze znění zákonných ustanovení, ale můžete se těšit
i na aktuální judikaturu Nejvyššího, Ústavního a Evropského soudu pro lidská práva ve
Štrasburku (ESLP). Zvláště poslední z jmenovaných podstatně zasahuje svými rozhodnutími do
oblasti ochrany tělesné integrity člověka a tím přeneseně i do způsobu, jakým by se měla zdravotní
péče poskytovat.
Kurz je koncipován jako konzultační. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu jsou proto více než
vítané, přičemž účastníci mohou dotazy zasílat předem (nejpozději 3 pracovní dny před konáním
kurzu) na kontaktní email jiri.simek@advokatni.net.

Obsah kurzu
•

•

•

•

Úvod do problematiky:
•
Základní právní úprava
•
Zdravotnická dokumentace
•
Informovaný souhlas
•
Postup lege artis
Prvky právní odpovědnosti:
•
Objekt, subjekt, objektivní stránka, subjektivní stránka
•
Příčinná souvislost
•
Zavinění
•
Okolnosti vylučující protiprávnost
Civilní odpovědnost ve zdravotních službách:
•
Náhrada škody a nemajetkové újmy
•
Odpovědnost při porušení zákonné povinnosti
•
Odpovědnost při porušení smluvní povinnosti
•
Škoda z provozní činnosti
•
Škoda způsobená informací nebo radou
•
Škoda způsobená věcí
Trestní odpovědnost ve zdravotních službách :
•
Trestní vs. adhezní řízení,
•
Trestné činy proti životu a zdraví (ohrožující život nebo zdraví a proti těhotenst
ví)
•
Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi
a orgány
•
Trestné činy proti svobodě a proti právům na ochranu osobnosti
•
Trestné činy proti pořádkům ve věcech veřejných
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Lektor kurzu

Mgr. Jiří Šimek
Mgr. Jiří Šimek je advokátem, který se dlouhodobě věnuje
zdravotnickému právu jak v oblasti poskytování zdravotních
služeb, tak i sociálních služeb, a to včetně občanskoprávní i trestněprávní odpovědnosti poskytovatelů sociálních služeb.
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