Smlouva na činnost
expedičního lékaře
Jiří Žák

V minulém díle jste viděli
• Lékař převážně vykonává praxi v systému veřejné zdravotné péče
• Jeho činnost je regulována právními předpisy:
V ČR: - zák. č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
- zák. č. 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
- zák. č. 374/2011 Sb. Zákon o zdravotnické záchranné službě
V SR: - Zákon č. 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
- Zákon č. 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
- Zákon č. 579/2004 Z. z. Zákon o záchrannej zdravotnej službe
• Tato činnost je podrobně rozpracovaná dalšími předpisy

Málo z výše uvedené právní regulace se
vztahuje na činnost expedičního lékaře
Proč?
A) Nemá s sebou ordinaci
B) Není smluvně navázán na zdravotní pojišťovny

C) Působí mimo oprávnění k poskytování zdravotních služeb
D) Nemůže vést zdravotní dokumentaci
E) Nemá sestřičku

(nápověda – E) není správně)
Proto opouštíme sféru veřejného práva – státní regulace a dostáváme se do sféry
soukromého práva – tedy co je domluveno smluvními stranami

Jak lze vykonávat funkci expedičního lékaře?
• Ve sféře soukromého práva lze funkci expedičního lékaře vykonávat
- v nezávislém poměru – na základě občanskoprávní smlouvy –
právní základ je v občanském zákoníku
- v pracovněprávním poměru – na základě pracovní smlouvy
nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – právní
základ je v zákoníku práce

Základní předpisy soukromého práva
• V ČR: zák. č. 89/2012. Sb. Občanský zákoník
v ustanovení § 2636 - § 2651 je upraven jako samostatný typ
smlouva o péči o zdraví
zák. č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
• V SR: Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
ve kterém není speciální smluvní typ, jako základ lze použít smlouvu o dílo
nebo příkazní smlouvu
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
• Metodické materiály:
Společné prohlášení Lékařské komise UIAA č. 7 a č. 8.

Na co si dát pozor
• Smluvní vztahy jsou sjednány podle soukromé práva (dohoda stran) – ale
snažit se co nejvíce dodržet i předpisy veřejného práva, např. odbornost
lékaře, vedení zdravotní dokumentace
• Postupovat lege artis

• Základem úspěchu při činnosti expedičního lékaře je součinnost
organizátora, lékaře a vedoucího expedice
• Tam, kde je to nutné, dát do smluv ujednání odchylná od dispozitivních
ustanovení občanského zákoníku, např. možnost ošetřování v přítomnosti
3. osoby, vedení zdravotní dokumentace v omezeném rozsahu, poskytování
informací o zdravotním stavu 3. osobám (vedoucímu expedice, ostatním
účastníkům), možnost odmítnutí lékařské péče ze strany klienta (může mít za
následek vyloučení z akce)

Vzorové smlouvy
• Smlouva o péči o zdraví
• Smlouva o péči o zdraví formou telemedicíny
• Dohoda o pracovní činnosti
• Příloha ke smlouvám: Poučení a souhlas klienta

Smlouva o péči o zdraví
Smluvní strany a Preambule
• Smluvní strany:
Organizátor – pořadatel akce (horolezecký svaz, cestovní kancelář, horolezec …….)
Rozlišit, zda jde o právnickou nebo fyzickou osobu, přesně identifikovat, ověřit kdo
jedná za právnickou osobu
Lékař – zpravidla fyzická osoba
• Preambule:
Popis akce – trasa, termín, charakter a obtížnost
Organizátor – deklaruje zájem zajistit během akce lékařskou péči
Lékař – deklaruje svoje schopnosti zajistit během akce lékařskou péči
Priority během akce – zásady a výkladová pravidla
Smlouva se zpravidla uzavírá ve prospěch 3. osob – účastníků akce

Práva a povinnosti lékaře
• Před zahájením akce:
analýza zdravotních rizik, vyšetření účastníků, očkování, zajištění lékárny
• Během akce:
Sledování a vyhodnocování zdravotních rizik, prevence, poskytování lékařské
péče, má k dispozici zdravotnický materiál, vedení dokumentace
• Po skončení akce:
Předání materiálu, předání dokumentace, zdravotní doporučení

Práva a povinnosti organizátora
• Před zahájením akce:
Vyžádání si informací od klientů, vyžádání si souhlasů a prohlášení od klientů,
zabezpečení materiálu,
• Během akce:
Vedení akce vč. organizace SAR, pomoc lékaři s materiálem a s poskytováním
péče
• Po skončení akce:
Převzetí materiálu

Odměna a náhrada nákladů lékaře
• Co lékaři zajistí organizátor:
např. dopravu, ubytování, stravu, expediční vybavení
• Odměna lékaře:
za akci/za den/za úkon
• Náhrada nákladů lékaře:
za cestovné, stravné, ubytování, léky, hotové výdaje, použití vlastního vybavení
• Splatnost:
záloha, doplatek, vyúčtování

Odpovědnost za náhradu škody
• Organizátor odpovídá lékaři:
Za škodu, kterou mu zaviněně způsobí
• Lékař odpovídá organizátorovi:
Za škodu, kterou mu zaviněně způsobí, bez limitu
• Lékař odpovídá klientům:
Za škodu, kterou jim zaviněně způsobí, bez limitu
• Pojištění obou stran:
Doporučení uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu – škody hradí pojišťovna. U lékaře také
doporučení, aby měl vlastní cestovní pojištění.

Závěrečná ustanovení
• Možnost ukončení smlouvy ze strany organizátora:
např. z důvodu hrubého nebo opakovaného porušování povinností lékaře
• Možnost ukončení smlouvy ze strany lékaře :
např. z vážných zdravotních/osobních důvodů, z důvodu hrubého nebo opakovaného porušování
povinností organizátora, z důvodů porušování zásad bezpečného vedení akce, pokud neumožňují
lékaři řádně poskytovat zdravotní péči

• Při mimořádném ukončení smlouvy bude provedeno vyúčtování
• Ujednání, kterým právem se smluvní vztahy řídí, zejména když lékař a organizátor nejsou ze
stejného státu
• Podpisy
• Přílohy: seznam účastníků akce, obsah lékárny, rozsah dalšího materiálu

Smlouva o péči o zdraví
formou telemedicíny
• Smluvní strany:
Organizátor
Lékař
• Obsah:
Popis akce – trasa, termín, charakter a obtížnost
Organizátor – deklaruje zájem zajistit během akce lékařskou péči
Lékař – deklaruje svoje schopnosti zajistit během akce lékařskou péči
formou telemedicíny
Definice telemedicíny – během akce poskytování informací a rad telefonem,
e-mailem …
Zajištění spojení
Dohoda o odměně a nákladech za spojení

Dohoda o pracovní činnosti
Smluvní strany:
Organizátor – jako zaměstnavatel
Lékař – jako zaměstnanec
• Obsah:
Popis akce – trasa, termín, charakter a obtížnost
Organizátor – deklaruje zájem zajistit během akce lékařskou péči
Lékař – deklaruje svoje schopnosti zajistit během akce lékařskou péči
Popis sjednané práce – a pracovní doba
Práva a povinnosti smluvních stran
Dohoda o odměně za pracovní činnost a o náhradě nákladů
Odpovědnost za škodu: u lékaře je limitována dle pracovněprávních předpisů

Příloha: prohlášení a poučení a souhlas klienta
• Poučení o charakteru akce
• Prohlášení o jeho zdravotním stavu a lécích, které užívá
• Poučení o nutnosti mít osobní lékárničku, své osobní léky, být pojištěn
• Souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu
• Souhlas v volbou expedičního lékaře
• Souhlas s vedením zdravotní dokumentace
• Souhlas s ošetřováním za přítomnosti 3. osob

• Povinnost sdělovat pravdivé informace o svém zdravotním stavu

Diskutabilní záležitosti
• Kdo zajišťuje léky do expediční lékárny?

• Kdo hradí léky do expediční lékárny?
• Jak má proběhnout vyúčtování za léky – spotřebované, znehodnocené či
jinak nepoužitelné?
• Může expediční lékař ukončit činnost v případě, že organizátor znemožňuje
jeho lékařskou činnost?
• Jak zajišťuje organizátor zdravotní péči, když bude lékař nepřítomen?

Konec

Děkuji za pozornost

