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Právní aspekty dostupnosti nároku na centrovou

biologickou léčbu – tvorba sítě center, zaměnitelnost, switch

& registr smluv, par. 16, jednotkové ceny a bonusy;

▪ Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického 

ústavu v Praze, přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK

▪ Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA., FCMA, 

předseda ČDS ČLS JEP, ředitel nemocnice, přednosta, 

Dermatovenerologická klinika, FN Královské Vinohrady

▪ Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., I. místopředseda ČGS ČLS JEP, 

přednosta kliniky ISCARE a primář Klinického a výzkumného 

centra pro střevní záněty ISCARE

▪ Doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, předseda sekce Mladí 

dermatologové ČDS ČLS JEP, primář, Dermatovenerologickíá

klinika FN Královské Vinohrady

▪ Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele pro zdravotní péči, 

VZP ČR

▪ MUDr. Renata Knorová, předsedkyně Zdravotní sekce, SZP ČR

Obsah bloku

a

členové bloku

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ 

ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
13. října 2020
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Tři poznámky na úvod:

▪ definice lege artis;

▪ změna lékové terapie;

▪ § 16 a novela zákona „48“;

Obsah

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ 

ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
13. října 2020
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▪ Úmluva o lidských právech a biomedicíně 

(čl. 5 - 7, čl. 26);

▪ zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv 

a svobod 

(čl. 7, čl. 8);

▪ zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

(§ 34 -§ 40);

▪ zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách;

▪ zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(§ 2636 a násled.).

Právní regulace

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ 

ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
13. října 2020
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▪ právo na informace o zdravotním stavu 

(právo být poučen);

▪ právo na rozhodnutí (informovaný souhlas) 

vč. práva na odmítnutí navrhované zdravotní 

péče (revers);

▪ právo na poskytování zdravotních služeb bez 

souhlasu pouze v případech zákonem 

předvídaných vč. omezovacích prostředků. 

Práva pacientů

ZÁKLADNÍ 

PŘEHLED

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ 

ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
13. října 2020
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▪ na zdravotní služby/péči na náležité odborné 

úrovni;

▪ povinnost poskytovatelů poskytovat zdravotní 

služby lege artis: 

„poskytovat zdravotních služeb podle pravidel vědy 

a uznávaných medicínských postupů, při 

respektování individuality pacienta, s ohledem na 

konkrétní podmínky a objektivní možnosti“ 

(§ 4 odst. 5 zákona o zdravotních službách);

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ 

ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Práva pacientů, 

zejména:

zákon o zdravotních 

službách a NOZ

13. října 2020
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▪ Předepisování a používání LP je poskytováním 

zdravotních služeb!

▪ Proto je třeba vždy dodržet povinnost:

▫ postupovat lege artis

a 

▫ vyžádat si od pacienta informovaný souhlas 

(s výjimkou případů, kdy podle zákona souhlas není 

potřeba) 

PŘEDEPISOVÁNÍ A POUŽITÍ LP

Předepisování a 

používání LP

13. října 2020
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▪ základní povinnost každého poskytovatele zdravotních 

služeb (§45 ZZS) i každého zdravotnického pracovníka

(§49 ZZS)

▪ povinnost poskytovat zdravotní služby podle pravidel 

vědy a uznávaných medicínských postupů, při 

respektování individuality pacienta, s ohledem na 

konkrétní podmínky a objektivní možnosti

(§4 odst. 5 ZZS)

▪ vztahuje se i na preskripci a používání LP – POZOR 

u LP není vázáno na SPC! Postup lege artis nemusí být v 

souladu s SPC (např. použití „dospělých“ LP pro dětské 

pacienty)!

▪ lege artis může být i poskytování neregistrovaného LP!

POSTUP LEGE ARTIS

Postup lege artis –

co to je?

13. října 2020
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▪ obecný požadavek: ZS lze poskytovat na základě 

svobodného informovaného souhlasu pacienta (§28 

an. ZZS), který musí mít odpovídající formu (písemný, 

ústní, konkludentní)

▪ svobodný – souhlas bez nátlaku a stresu a informovaný

→ poučení – informace o

▫ příčině, původu nemoci včetně stadia 

a vývoje;

▫ účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných 

důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních 

služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů;

▫ další potřebné léčbě;

▫ omezeních a doporučeních ve způsobu života 

vzhledem ke zdravotnímu stavu

▫ jiných možnostech léčby, jejich vhodnosti, apod.

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Informovaný souhlas –

co to je?

13. října 2020



10

▪ informované odmítnutí navržené léčby, tzv. negativní 

revers

▪ je to právo pacienta – pacient nemůže být léčen proti své 

vůli (samozřejmě až na výjimky – např. osoba v 

bezvědomí)

▪ pokud se nesouhlas týká změny terapie, lékař léčí 

pacienta předchozím způsobem, pokud je to postup 

lege artis

▪ informovaný nesouhlas musí obsahovat zejména 

poučení o rizicích odmítnutí léčby!

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Informovaný nesouhlas 

– co to je?

13. října 2020
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▪ musí být lege artis!

▪ je podmíněna (až na výjimky) informovaným 

souhlasem pacienta

▪ LP s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem musí:

▫ odpovídat stavu pacienta a účelu, jehož má být 

dosaženo a musí být pro pacienta přiměřeně 

bezpečný;

▫ být souladu se současnými dostupnými 

poznatky medicíny;

▫ existovat důkazy o jeho účinnosti a bezpečnosti 

ve vztahu k účelu jeho poskytování.

▪ shodným podmínkám podléhá i změna terapie!

LÉKOVÁ TERAPIE

Léková terapie

13. října 2020
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▪ Lékař je povinen poučit pacienta o možnostech léčby –

což může spočívat i v tom, že dá pacientovi na výběr z 

konkrétních LP (ale není podmínkou, stačí i zobecnit –

např. antibiotika tablety x injekce; podle situace)

▪ pokud v rámci informovaného souhlasu lékař s 

pacientem neřeší konkrétní LP (např. je na trhu 10 

stejných LP), je výběr věcí lékaře, popř. může být 

předmětem dohody mezi lékařem a pacientem

▪ pokud pacient vyžaduje jiný LP, než který mu lékař 

vybral, je na lékaři, jestli pacientovi chce vyhovět nebo 

ne – možnost volby lékař nemá v případě, že jsou zde 

medicínské důvody;

▪ s výběrem LP musí pacient souhlasit nebo udělit 

„informovaný nesouhlas“ (revers).

LÉKOVÁ TERAPIE – VÝBĚR LP

Léková terapie – výběr 

konkrétního LP

13. října 2020
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▪ lékař může změnit LP během léčby z celé řady 

důvodů;

▪ vždy však změna podléhá stejným pravidlům, 

jakoby se jednalo o určení nové léčby!;

▪ především tedy musí být lege artis a musí být 

provedena na základě informovaného souhlasu 

pacienta;

▪ bez souhlasu pacienta jej není možné převést na 

jinou terapii!

LÉKOVÁ TERAPIE – ZMĚNA LP

Léková terapie – změna 

LP během léčby 

(switch) 

13. října 2020
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§ 16

[Výjimečná úhrada]

(1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby

jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních

služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.

(1) S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je poskytnutí zdravotních

služeb podle předchozího odstavce vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře.

5. září 2020

VÝJIMEČNÁ 

ÚHRADA PODLE § 16

ZÁKON Č. 48/1997 SB., O VEŘEJNÉM 

ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
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➢ Základní podmínky:

1. výjimečnost případu:

▪ nikoli pravidlo a standardní postup;

▪ neurčitý právní pojem, kdy posouzení „naplnění“

bude vždy velmi individuální;

▪ v podstatě znamená, že alespoň jedna varianta léčby

je pro konkrétního pacienta je vždy plně hrazená;

2. jediná možnost z hlediska zdravotního stavu

pojištěnce:

▪ zdravotní služba, pomůcka či lék, který je „jedinou

možností léčby“ podle odborných závěrů a podkladů

(zdravotní dokumentace konkrétního pacienta);

3. zdravotní služby jinak nehrazené:

▪ lze i zdravotní služby nehrazené pouze zčásti.

5. září 2020

VÝJIMEČNÁ 

ÚHRADA PODLE § 16

ZÁKON Č. 48/1997 SB., O VEŘEJNÉM 

ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
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II. 

PŘIPRAVOVANÁ NOVELA 

ZÁKONA O VEŘEJNÉM 

ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

13. října 2020
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§ 16 

1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak
zdravotní pojišťovnou ze zdravotního pojištění nehrazené, je-li poskytnutí takových
zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.

2) S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je poskytnutí zdravotních služeb
podle předchozího odstavce vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře schválení
příslušné zdravotní pojišťovny.

5. září 2020 NOVELA „48“

NOVELA „48“
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(4) Zdravotní pojišťovna může rozhodnout o tom, že se rozhodnutí vztahuje i na případy
opakované potřeby poskytnutí zdravotních služeb podle odstavce 1, jsou-li pro opakované
poskytnutí v žádosti uvedeny důvody. Spolu s tím stanoví dobu, po kterou mohou být
zdravotní služby poskytovány jako hrazené.

(5) Proti rozhodnutí, kterým zdravotní pojišťovna plně vyhoví žádosti pojištěnce, se nelze
odvolat. Toto rozhodnutí se oznamuje pouze poskytovateli, pokud je jím pojištěnec
zastoupen. Pokud je zastoupení poskytovatelem vyloučeno, doručuje se toto rozhodnutí
pojištěnci.

(6) Rozhodnutí, kterým zdravotní pojišťovna žádosti pojištěnce nevyhověla, nebo jí
vyhověla pouze částečně, se oznamuje poskytovateli, pokud je jím pojištěnec zastoupen, a
pojištěnci. Dnem doručení rozhodnutí pojištěnci končí zákonné zastoupení příslušným
poskytovatelem podle odstavce 3. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne doručení takového
rozhodnutí pojištěnci.

NOVELA „48“

5. září 2020 NOVELA „48“
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za pozornost
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