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Mgr. Kateřina Jirásková



z. 372/2011 Sb., (o
zdravotních službách)

§ 2
(1) Poskytovatelem zdravotních
služeb se rozumí fyzická nebo
právnická osoba, která má
oprávnění k poskytování
zdravotních služeb podle tohoto
zákona.
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Oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb - § 16 ZZS

 bezúhonnost, svéprávnost, věk min 18 let, (povolení k
pobytu na území České republiky)

 Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání + členství
v příslušné komoře

 oprávnění užívat k poskytování zdravotních služeb
zdravotnické zařízení, které splňuje požadavky na
technické a věcné vybavení

 splněny požadavky na personální zabezpečení
poskytovaných zdravotních služeb

 orgán ochrany veřejného zdraví schválil provozní řád
zdravotnického zařízení
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§ 11 ZZS, odst. 5

 Zdravotní služby mohou být poskytovány pouze ve
zdravotnických zařízeních v místech uvedených v
oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

 Mimo ZZ jen výslovně vyjmenované ZS: 

a) konzultační služby,

b) preventivní péči podle § 11a,

c) zdravotní péči poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí 
pacienta,

d) zdravotnickou dopravní službu a přepravu pacientů 
neodkladné péče,

…
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FO, která bude poskytovat zdravotní
služby pouze ve zdravotnickém
zařízení provozovaném jiným
poskytovatelem

 je oprávněna užívat k poskytování zdravotních služeb
zdravotnické zařízení užívané jiným poskytovatelem,
které splňuje požadavky na technické a věcné
vybavení

 bezúhonnost, svéprávnost, věk min 18 let, (povolení k
pobytu na území České republiky)

 Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání + členství
v příslušné komoře

 splněny požadavky na personální zabezpečení
poskytovaných zdravotních služeb

 orgán ochrany veřejného zdraví schválil provozní řád
zdravotnického zařízení
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„Povinné ručení“

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování:

§ 45 odst. 2 písm. Poskytovatel je povinen: …

n) uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění své odpovědnosti
za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním
zdravotních služeb, a to v rozsahu, v jakém lze rozumně
předpokládat, že by jej mohla taková odpovědnost
postihnout; toto pojištění musí trvat po celou dobu
poskytování zdravotních služeb; kopii pojistné smlouvy je
poskytovatel povinen zaslat příslušnému správnímu orgánu
nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení poskytování
zdravotních služeb,



z. 89/2012 Sb., občanský zákoník
§ 2636

(1) Smlouvou o péči o zdraví se poskytovatel
vůči příkazci zavazuje pečovat v rámci svého
povolání nebo předmětu činnosti o zdraví
ošetřovaného, ať již je jím příkazce nebo
třetí osoba.

(2) Příkazce zaplatí poskytovateli odměnu,
je-li to ujednáno; to neplatí, stanoví-li jiný
právní předpis, že se péče o zdraví hradí
výlučně z jiných zdrojů.
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Nejdůležitější povinnosti ZP

 povinnost postupovat tzv. lege artis,
neboli na náležité odborné úrovni = podle
pravidel vědy a uznávaných medicínských
postupů, při respektování individuality
pacienta, s ohledem na konkrétní
podmínky a objektivní možnosti

 postupovat při poskytování zdravotních
služeb pouze na základě svobodného a
informovaného souhlasu s pacienta

 Vedení zdravotnické dokumentace
 Viz § 45 a 49 ZZS



Nároky - škoda

a) Skutečná škoda – např. na věcech - desetitisíce

b) Náklady spojené s péčí o zdraví – např.
pečovatelka, zdravotní pomůcky, léčebné pobyty,
… - měsíčně může částka přesáhnout i sto tisíc

c) Náklady pohřbu – do 50tis

d) Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní
neschopnosti a po skončení pracovní neschopnosti –
měsíčně desítky až stovky tisíc

e) Náklady na výživu pozůstalým – měsíčně desítky
tisíc

f) Náhrada bezplatně konaných prací



Nároky – nemajetková újma

a) Bolestné – 1% průměrné hrubé měsíční mzdy v 
roce předcházejícím události – pro rok 2022: 
378,39,- Kč/1bod

b) Ztížení společenského uplatnění – základ 400 
násobek průměrné hrubé měsíční mzdy v roce 
předcházejícím roku ustálení zdravotního stavu 
– rok 2022: 15.135.600,- Kč

c) Další nemajetková újma – spíše desítky až nižší 
stovky tisíc

d) Při usmrcení duševní útrapy –základ 20 násobek 
hrubé měsíční mzdy v roce předcházejícím 
události – pro rok 2022: 756.780,- Kč



Děkuji za 
pozornost!

jiraskova@aksu.cz
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