
VZNIK A DRUHY PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI 
Obecně k problematice právní odpovědnosti ve zdravotnictví.., 
Předpoklady vzniku právní odpovědnosti 
Druhy právní odpovědnosti 
Trestní odpovědnost 
Občanskoprávní odpovědnost 
Správní odpovědnost 
Pracovněprávní odpovědnost 
Disciplinární odpovědnost lékařů, s tomatologů a farmaceutů 
vůči k o m o r á m , 
Některé další důsledky porušení povinnost í , 
»smluvní odpovědnost« 

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST 
Základy trestní odpovědnosti 
Zavinění 
Zásada zákonnost i a subsidiari ty trestní represe 
Okolnosti vylučující protiprávnost 
Vybrané trestné činy, ke kterým může při výkonu 
zdravotnického povolání dojít 
Ublížení na zdraví a usmrcení z nedbalosti 
Neposkytnut í pomoc i 
Omezení a zbavení osobní svobody 
Poškození cizích práv 
Účast na sebevraždě 
Nedovolené přerušení těhotenství 
Neoprávněné nakládání s osobními údaji 
Výroba a jiné nakládání s o m a m n ý m i a psychotropními lá tkami 
a s jedy, šíření toxikomanie 
Výroba a j iné nakládání s lá tkami s hormoná ln ím účinkem 
Šíření nakažlivé lidské nemoci 
Ohrožení p o d vlivem návykové látky 
Přijetí úplatku a podplácení 
Podvod 



Nepřekažení a neoznámení trestného činu 
Padělání a vystavování nepravdivé lékařské zprávy, 
posudku a nálezu 
Nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány 
Nedovolené nakládání s l idským embryem a l idským genomem 
Některé další instituty trestního práva 
Podmíněné zastavení trestního stíhání 
Narovnání 
Podmíněné upuštění od zbytku trestu zákazu činnosti 
Zahlazení odsouzení 
Základní informace o trestním řízení 
Zásada presumpce neviny 
Zásada legality a oficiality 
Zásada obžalovací 
Podávání informací v rámci trestního řízení 
Obviněný a jeho práva 
Poškozený a jeho práva 
Dokazován í 
Prověřování trestních oznámení 
Přípravné řízení 
Hlavní líčení, zkrácené řízení, trestní př íkaz 
Opravné prostředky 
Ústavní stížnost 

OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST 
Odpovědnost za škodu 
Povinnost předcházet š k o d á m (prevenční povinnost) 
Obecná odpovědnost - odpovědnost za porušení 
právní povinnost i 
Odpovědnos t za škodu vzniklou povahou použité věci 
Odpovědnos t za škodu na vnesených a odložených věcech 
Spoluodpovědnost poškozeného 
Rozsah náhrady škody, promlčení 
Odpovědnos t za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnut ím nebo nesprávným úředním pos tupem 
Právo na ochranu osobnosti 
Základní informace o řízení podle občanského soudního řádu.. 
Návrh na zahájení řízení - žaloba 
Jednání u soudu 
Opravné prost ředky 
Výkon rozhodnutí a exekuce 
Řízení o vyslovení přípustnost i převzetí nebo držení občana 
v ús tavu zdravotnické péče 



PRACOVNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST 
Povinnosti zaměstnanců a vedoucích 
Povinnost konat práci podle pokynů zaměstnavatele 
Povinnost dodržovat právní předpisy 
Výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru 
Výpověď 
Okamžité zrušení pracovního poměru 
Žaloba o neplatnost výpovědi nebo okamžitého zrušení 
pracovního poměru 
Odpovědnost zaměstnance za škodu 
Povinnost vytvořit z aměs tnancům náležité pracovní podmínky. . . 
Povinnost oznamovací a zakročovací 
Předpoklady odpovědnost i zaměstnance za škodu 
Výše náhrady škody 
Odpovědnost za škodu způsobenou na svěřených hodnotách, 
které je zaměstnanec povinen vyúčtovat 
Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů 

SPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST 
Obecně o pojmech z oblasti správy 
Veřejná správa, státní správa 
Správní orgány, správní akty 
Zdravotničtí pracovníci a státní správa 
Podíl zdravotnických pracovníků na správní činnosti 
Zásahy lékaře do právní pozice občana 
Posuzování zdravotní způsobilost i 
Návrh na přezkoumání opatření učiněného při poskytování 
zdravotní péče 
Odpovědnost za plnění úkolů v oblasti správy 
Správní trestání 
Přestupky 
Jiné správní delikty 
Pokuty za porušování předpisů (zákonů), správní delikty a ukládání 
pokut se vztahem ke zdravotnictví podle různých zákonů 

1 Pokuty za porušování předpisů v oblasti sociálního 
zabezpečení a nemocenského pojištění 
Pokuty za porušování předpisů o ochraně veřejného zdraví 

i Zákon o veřejném zdravotním pojištění 
Správní odpovědnost podle zákona o poskytování zdravotní péče 
v nestátních zdravotnických zařízeních 

1 Postih státních zařízení 
Správní řízení 
Soudní přezkoumávání správních rozhodnutí 



DISCIPLINÁRNÍ ODPOVĚDNOST 
Postavení a úkoly komor 
Disciplinární pravomoc komor 
Nejvýznamnější povinnosti členů komor 
Povinnost pos tupovat odborně 
Povinnost postupovat v souladu s etikou povolání 
Povinnost dodržovat platné právní normy 

PŘEVZETÍ PACIENTA DO PÉČE 
Přijetí pacienta do zařízení ambulantní péče 
Svobodná volba lékaře 
Registrace pacienta 
Přerušení péče o pacienta 
Péče ambulantních odborn íků 
Předávání zdravotnické dokumentace 
Přijetí pacienta do ústavní péče, propuštění z ústavní péče 
Návaznost péče ambulantní a ústavní 
Přijetí/nepřijetí do zařízení ústavní péče 
Volba ošetřujícího lékaře 
Přeložení 
Propuštění 
Zdravotnická dokumentace 

Skartace zdravotnické dokumentace 
'*í Odpovědnos t 

LEX ARTIS. DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ VÝKONY.. 
Právní základ povinnosti poskytovat péči lege artis 
Obsah pojmu »lex artis« 
Aplikace poznatků vědy v medicínské praxi 
Oprávnění ke stanovení odborných postupů (kdo vymezuje 
a hodnotí požadavky na odborné postupy) 
Omezení povinnosti poskytovat péči lege artis 
Odpovědnost za diagnostické a terapeutické výkony 

ODPOVĚDNOST ZA PODŘÍZENÉ A PŘI TÝMOVÉ PRÁCI... 
Odpovědnost za podřízené 
Vztah lékař -ses t ra 
Vztah p r imář -podř í zený 
Odpovědnos t vedoucího zdravotnického zařízení 
Týmová práce a odpovědnost 
Konzil iární činnost 
T ý m typu lékař-nelékařský zdravotnický personál 
• Apl ikace infuzí a i.v. injekcí 
H Odpovědnost za ponechání roušky a nástroje v operačním poli., 



Odpovědnost vedoucího operačního týmu 
H Odpovědnost v týmu složeném ze zás tupců různých 

lékařských oborů 
Odpovědnost za ne plně kvalifikované osoby 
Odpovědnost za chybu absolventa, lékaře v předatestační 
přípravě a studentů 
Vstup dalších zdravotnických pracovníků a nezdravotnických 
pracovníků do týmové práce ve zdravotnictví, 
jejich odpovědnost 
A Podíl představitelů technických a společenských věd 

na zdravotní péči 
W Podíl pacienta a jeho rodiny na poskytování zdravotní péče 

z hlediska právní odpovědnost i 

KOMUNIKACE S PACIENTEM A RODINOU 
Nelze nekomunikovat! 
Blokace komunikace s pacientem 
Vizita není vhodná pro důvěrnou komunikac i 
Syndrom vyhoření 
Iatropatogenie 
Informovaný souhlas 
Povinnost informovat nemocného 
Informace dostatečné, ale šetrné 
Informovaný souhlas nemocného 
Informovaný nesouhlas - revers 
Některé specifické případy 
Nevyléčitelně nemocní 
Osoby psychicky alterované 
Ostatní specifické situace 
Lékař a rodina pacienta 
Informace o s o b á m bl ízkým nemocnému 
Informování a souhlas zákonného zástupce a opatrovníka 

POVINNÁ MLČENLIVOST ZDRAVOTNICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ 
Kdo je vázán povinnou mlčenlivostí? 
Co je předmětem povinné mlčenlivosti? 
Vůči komu je třeba chránit informace a jakou formou 
lze porušit stanovenou povinnost mlčenlivosti? 
Jaké jsou výjimky z povinné mlčenlivosti? 
Sdělování informací se souhlasem pacienta 
Oznamovací povinnost na základě zvláštních předpisů 
Sankce za porušení povinné mlčenlivosti 



Některé další otázky povinné mlčenlivosti 
Zachovávání mlčenlivosti po smrt i pacienta 
Zvláštní postavení hygienické služby 
Ochrana před a lkohol ismem a j inými toxikomaniemi 

Sdělování výsledků rozboru krve odebrané za účelem zjištění 
ovlivnění alkoholem nebo j inou návykovou látkou 

*Ň Zjišťování ovlivnění alkoholem při ústavní péči 
a další problémy 

v? Přístup k informacím o ošetření na záchytné stanici 
1 Pracovní neschopnost způsobená v opilosti 

SPECIFICKÉ ÚSEKY ZDRAVOTNÍ PÉČE 
Zásahy do reprodukce 
Antikoncepce 
Sterilizace 
Umělé přerušení těhotenství 
Asis tovaná reprodukce (umělé oplodnění) 
Pitva, transplantace a další zásahy na mrtvém 
Respektování zásad piety a etických požadavků 
Provádění pitev 
Odběr tkání a orgánů 
>'« Odběry o d žijícího dárce 
.ví Odběry od zemřelého dárce 
Odběry pro jiné účely než transplantační, zákaz zásahů 
na mr tvém těle 
Meze při poskytování zdravotní péče a při prodlužování 
života (eutanázie?) 
Aktivní eutanázie 
Pasivní eutanázie 
Meze při poskytování zdravotní péče 

Ekonomické možnost i 
4? Vůle pacienta 
;V Indikovanost pos tupu 
Lékařský experiment 
Klonování 

PRÁVNÍ OCHRANA LÉKAŘŮ A DALŠÍCH 
ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
Předcházet situacím, které mohou vést k právní odpovědnosti.. 
Problematika obhajoby lékaře v trestním řízení 
Podání vysvětlení 
Obhajoba v př ípadě zahájení trestního stíhání 
Možnos t podmíněného zastavení trestního stíhání 
a tzv. narovnání 



Prostudování spisu 
Příprava na hlavní líčení 
Obhajoba při h lavním líčení 
Odvolání 
Podmíněné upuštění od zbytku trestu zákazu činnosti... 
Mimořádné opravné prostředky 
Využívání práv v občanském soudním řízení 
a ve správním řízení 
Uvědomění pojišťovny 
Vyjádření k žalobě a příprava na jednání 
Odvolání a dovolání 
Postup ve správním řízení 
Pracovněprávní spory 
Problematika znaleckých posudků 
Poslání znaleckého posudku 
Zkoumání správnosti volby znaleckého odvětví 
Námi tky proti osobě znalce 
Správnost a úplnost otázek zadaných znalci 
Podklady pro znalecký posudek 
Výhrady ke znaleckému p o s u d k u 
Posudek jiného znalce na žádost obhajoby 
Výslech znalce 
Zkoumání správnosti interpretace znaleckého posudku 
Ochrana osobnosti 
Právo na odpověď a dodatečné sdělení 
Právo na ochranu osobnost i 
Právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby 
Trestnost šíření nepravdivých difamujících údajů 
Ochrana zdravotníků před nási l ím, vyhrožováním 
a ohrožováním 
" Jak reagovat na výhrůžky a slovní útoky 

;- Právo na sebeobranu 


