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Česká lékařská komora 

Okresní sdružení Blansko 

Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice 

 

 
Vážená kolegyně, vážený kolego 

         

         přijměte pozvání na  celookresní  shromáždění   členů  OS  ČLK  Blansko, v rámci kterého se    
uskuteční seminář na téma - „Nový občanský zákoník  a jeho dopad ve zdravotnictví“ 

   

Datum akce :      25. 2. 2014 

Čas akce :            17:00 – 19:00 hod. 

Místo konání :   Hotel Skalní mlýn, Skalní mlýn 96, Blansko 

 

Program: 

 

1) Zprávy o činnosti OS ČLK Blansko za uplynulé období 

2) Zpráva z  XXVII. Sjezdu delegátů 

3)„Nový občanský zákoník a jeho dopad ve zdravotnictví“ 

     / Přednášející: JUDr. Ing. Lukáš Prudil, PhD. / 

 

 

Nový občanský zákoník a jeho dopad ve zdravotnictví 

 

Situace po zavedení nového občanského zákoníku do legislativního prostředí, ve kterém jsou 
zdravotníci, a zejména lékaři, nuceni v současné době se pohybovat, připomíná spíše než 
harmonický soulad stav, kdy levá ruka neví, co dělá pravá. Nejsou vzájemně sladěny jednotlivé 
legislativní normy, a to bohužel platí i pro nový občanský zákoník ve vztahu k zákonu o zdravotních 
službách. Zákon o zdravotních službách je, obecně, k novému občanskému zákoníku v poměru 
speciality a měl by mít aplikační přednost. Přesto je nanejvýš podivné, že některá jejich ustanovení 
si více či méně odporují! Okresní představenstvo ČLK ve spolupráci s Radou kraje se snaží svým 
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členům orientaci maximálně přiblížit a usnadnit. V rámci okresního shromáždění se uskuteční další 
právní seminář, zařazený do systému celoživotního vzdělávání, který naváže na velmi úspěšný 
seminář k aplikaci výše zmíněného zákona o zdravotních službách, který proběhl v roce 2012. 
Garantem vysoké úrovně bude opět JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. Odborný seminář bude zaměřen 
na nejpalčivější a nejožehavější právní témata současnosti, zejména vztahu lékař-pacient podle 
nového občanského zákoníku, jako osobnostní práva, jejich ochrana, zásahy do integrity člověka, 
souhlas či nesouhlas k zásahu, jeho formy a právní náležitosti , uchovávání zdravotní dokumentace, 
veledůležitý nový způsob určování výše náhrady škody a nemajetkové újmy atd atd.. Nabyté 
informace budou nepochybně velkým přínosem pro každého lékaře bez ohledu na pozici, na které 
se nachází a svou lékařskou praxi vykonává 

 

 

                        Odborný garant : MUDr. Ivo Procházka 

 

 

„Výše uvedená odborná vzdělávací akce je pořádána  v rámci celoživotního vzdělávání lékařů 
dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 („SP“ 16)“ 

 

 Po dobu konání večera  bude  pro  hosty zajištěno občerstvení. 

 Na setkání s Vámi se těší 

 

 Prim. MUDr. Jan Machač     

 předseda OS ČLK  Blansko 

  

 V Boskovicích 27. 1. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


