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CÍLE KURZU 

Cílem tohoto školení je shrnutí a přehled odpovědnostních vztahů vznikajících v souvislosti 
s poskytováním zdravotních služeb, a hlavně shrnutí kroků, jenž mohou vést právě 
k předcházení vzniku sporů a možné mimosoudní řešení sporu, pokud již k nějakému 
následku, který musíme řešit, došlo. 
 
Hlavním cílem tohoto školení je zejména představit „balíček právního povědomí“ a možností, 
jak najít rozumný balanc mezi kvalitním poskytováním zdravotních služeb a minimalizováním 
možné odpovědnosti na straně jedné a přiměřeným rizikem a respektováním práv pacientů 
na straně druhé. 
 
Školení nabízí náhled do soukromoprávní úpravy, stejně tak do úpravy trestněprávní. 
Přehledným způsobem zároveň informuje posluchače o specifických postupech, právech a 
povinnostech předpokládaných zákonem o zdravotních službách. 
 
Medicínské soukromoprávní spory mezi lékaři a pacienty se v poslední době stávají stále více 
diskutovanými. Jedním z důvodů je jistě fakt, že jednotlivé nároky uplatňované pacienty 
mnohdy dosahují mediálně atraktivních částek. Tyto spory však zasluhují pozornost též z 
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pohledu čistě právního, neboť se právě v návaznosti na nový trend nárůstu počtu žalob na 
náhradu újmy vzniklé pacientovi postupem non lege artis lékaře objevují nové právní otázky a 
s nimi související podněty pro právní úpravu, a hlavně praxi zdravotníků a zdravotnických 
zařízení. 
 
Utrpí-li pacient újmu na zdraví, pak bude třeba zkoumat, zda jsou naplněny všechny 
předpoklady odpovědnosti lékaře, který zákrok provedl, příp. zdravotnického zařízení, jež 
lékaře k provedení zákroku „použilo“. 
 
Školení bude rozděleno do čtyř částí: 
 
První část – základy zdravotnického práva – se zaměří na vymezení základních práv a 
povinností plynoucích ze zákona o poskytování zdravotnických služeb. 
 
Druhá část - soukromoprávní odpovědnost ve zdravotnictví - se bude věnovat nejprve 
definování a vymezení obecné odpovědnosti za škodu, odpovědnosti za škodu vyplývající z 
povahy přístroje nebo jiné věci a odpovědnosti za neoprávněný zásah do osobnostních práv. 
Důraz bude kladen i na rozbor souvisejících soudních rozhodnutí a na vývoj názorů právní 
teorie a praxe na otázku přípustnosti souběhu nároků z titulu obecné odpovědnosti za škodu a 
odpovědnosti za protiprávní zásah do práv na ochranu osobnosti. Prostor bude i na bližší 
pojednání o postupu (non) lege artis, o příčinné souvislosti mezi protiprávním jednání. 
 
Třetí část – trestněprávní odpovědnost - pak nabídne přehled základů trestní odpovědnosti, 
které jsou dále aplikovány na jednotlivé trestné činy, k nimž v souvislosti s poskytováním 
zdravotní péče nejčastěji dochází. V této části bude prostor i na zdůraznění koncepce trestní 
odpovědnosti právnických osob (tedy i zdravotnického zařízení) a i na možnosti liberace, 
tedy zproštění se odpovědnosti. Zvláštní pozornost zde bude věnována i nežádoucímu trendu 
kriminalizace lékařů a možnostem obrany. 
 
V čtvrté, závěrečné části, si na modelových příkladech přehledně znázorníme a vysvětlíme 
předpokládané možnosti uplatňování ochrany práv ze strany pacientů, případně osob 
blízkých, které jim nabízí shora uvedená právní úprava, čerpající zejména ze zákona o 
zdravotních službách, z občanského zákoníku a trestního zákoníku. Prostor bude věnován i 
tomu, jak se bránit vzniku sporů a rovněž i možnostem mimosoudního řešení, a k čemu slouží 
přezkum ČLK anebo zřizovatelem zdravotnického zařízení. 
 
Kurz je koncipován tak, aby účastníkům byla prohloubena kvalifikace a zvýšeno povědomí o 
relevantních předpisech, ovšem i prakticky bude sděleno, jaký dosah probíraná úprava má a 
jaká rizika s sebou přináší, a naopak jaké prostředky obrany jim právní úprava nabízí. Prostor 
bude dán pro konzultaci a řešení praktických problémů jednotlivých posluchačů. Dotazy a 
podněty korigující obsah kurzu jsou proto více než žádoucí. Posluchači mohou své dotazy 
posílat předem (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail 
chadimova@kolumbuspm.cz anebo tereza@akchadimova.cz (v předmětu uveďte název 
semináře a datum jeho konání). 

 
OBSAH KURZU 

1. Obecná část (základy zdravotnického práva a související otázky) 
2. Zvláštní část I. (soukromoprávní odpovědnost a související otázky) 
3. Zvláštní část II. (trestněprávní odpovědnost a související otázky) 
4. Závěrečná část (zásady právní obrany aneb jak reagovat a jak se bránit, možnosti 

mimosoudního řešení) 
5. Otázky, diskuse, závěr 
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 LEKTOR KURZU 

 

JUDr. Tereza Chadimová 

Advokátka a mediátorka. Tereza se ve své praxi věnuje 
zejména občanskému právu (včetně práva zdravotnického), 
ale zajišťuje právní servis i menším obcím. Právě komunikace 
s lidmi a snaha jim pomoci se odráží v různorodosti případů, se 
kterými se setkává, a je tak připravena pohotově reagovat na 
otázky mnohé právní problematiky. 


