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 V současné době probíhají v řadě lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízení 

kontroly Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V této souvislosti je nutno zejména upozornit na 

zákaz jakéhokoli "skladování léčiv" v ordinacích, ambulancích či jinde, nad rámec potřeby 

poskytnout pacientovi neodkladnou a akutní péči a předat mu lék za situace, kdy jej musí užít 

okamžitě nebo v krátké době a v blízkosti není otevřená lékárna. Dále se přísně kontroluje 

dodržování stanovené teploty léčivých prostředků či očkovacích látek i malá odchylka je 

důvodem sankce. Konečně ke každému přístroji a prostředku zdravotnické techniky musí být 

platný návod v českém jazyce, a to přesně k tomu typu přístroje, který se v ordinaci nachází a 

pracovníci, kteří s ním pracují, by měli podepsat, že byli s návodem seznámeni. Ukládané 

pokuty při zjištění nedostatků jsou poměrně vysoké. 

 

 Některé zdravotní pojišťovny v poslední době sdělují svým smluvním partnerům, že 

úhradová vyhláška na rok 2016 je podle jejich názoru neplatná a navrhují vlastní úhradový 

dodatek. Pokud si poskytovatel není jist, že je navržený dodatek pro něho skutečně 

výhodnější než úhrada dle úhradové vyhlášky, je lépe jej neakceptovat a navrhnout úhradový 

dodatek odpovídající úhradové vyhlášce na rok 2016. Ta je samozřejmě platná, její 

případnou "neplatnost" by musel stanovit nálezem Ústavní soud a nemohl by to učinit 

retroaktivně. Zejména je třeba varovat před návrhy "úhradových balíčků pro finančně 

náročné pojištěnce", protože v případě dobrovolného akceptování tohoto "úhradového 

balíčku" se bude poskytovatel těžko dovolávat povinnosti kompenzovat překročení 

stanoveného objemu péče, pokud musela být poskytnuta a k překročení došlo z důvodu 

nutnosti dodržet postup lege artis, ve smyslu nálezu Ústavní soudu spisová značka Pl. ÚS 

19/13.  

 

 V posledním období se lékaři často táží, ve kterých případech mají povinnost oznámit 

nebo překazit trestný čin o kterém se dozvěděli při výkonu povolání, kdy platí a kdy naopak 

neplatí povinná mlčenlivost i vůči Policii ČR. Přikládám proto výpis trestných činů, ohledně 

kterých mají i zdravotníci oznamovací povinnost nebo povinnost překazit trestný čin a kde 

tedy neplatí povinná mlčenlivost. Naopak nesplnění oznamovací povinnosti nebo povinnosti 

překazit trestný čin by i v případě zdravotníka bylo trestným činem neoznámení trestného 

činu nebo nepřekažení trestného činu. Blíže k tomu v příloze. 

V Praze dne 1. dubna 2016 

 

JUDr. Jan Mach 



 


