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Studijní program LL.M. – se zaměřením na zdravot-
nictví 

Studijní program je určen manažerům v oblasti zdravotnictví, kteří v rámci své každodenní 
agendy přicházejí s právem do kontaktu. 
Cílem programu je zjednodušení a zpřehlednění orientace v právu a napomoci jim v komu-
nikaci s právním (ať už interním či externím) poradcem.  
Možnost specializace dle požadavků posluchačů ve výběrových předmětech. 
Přihlášky na www. pibs.cz - termín uzávěrky přihlášek 31.10.2021 

Trvání : 1 rok ( 2-3denní modul měsíčně) 
Zahájení: 3. listopadu 2021 
Místo výuky : Praha 
Harmonogram studia: 
3. - 4. listopadu2021 
8. - 9. prosince 2021 
11. - 12. ledna 2022 
8. - 9. února 
8. - 9. března 
12. -12. dubna 
10. - 11. května 
7. - 8. června 

Školné: 150 000,-  bez DPH 
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                               Studijní program LL.M. - se zaměřením na zdravotnictví

                                         Popis Počet 
hodin

                                         Garant 

1. Úvod do zdravotnického práva  

o Pojem zdravotnického práva 
o Právní systém, hierarchie právních předpisů 
o Organizace zdravotnictví, Sytém řízení poskyto-

vatelů zdravotních služeb, vnitřní předpisy a 
chod organizace 

o Zdravotní služby a zdravotní péče 
o Specifické zdravotní služby 
o Práva a povinnosH pacienta čí pacientských 

organizací (např. poskytnuK zdravotnických 
služeb na náležité odborné úrovni, tzv. de lege 
arHs, na poskytnuK zdravotních služeb s infor-
movaným souhlasem, povinnost dodržovat 
vnitřní řád nemocnice atd. 

o Práva a povinnosH poskytovatelů zdravotních 
služeb (povinná mlčenlivost, vedení zdravot-
nické dokumentace) 

o SKžnosH pacientů 

o Kvalita poskytované péče, hodnocení kvality a 
bezpečí lůžkové zdravotní péče 

  
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.  

JUDr. Vladimíra Dvořáková – Ombudsman FN MOTOL 

MUDr. MarHn Holcát, MBA, Mgr. Lenka Gutová, MBA, 
LL.M. 
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
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2. Veřejné zdravotní pojištění 

o Obecné teze systému veřejného zdravotního 
pojištění 

o Pluralita systému zdravotního pojištění 
o Nadstandardy a tzv. bonusy 
o § 16 a jeho úhrada 
o Smluvní poliHka zdravotních pojišťoven 

o Práva a povinnosH pojištěnců, poskytovatelů a 
plátců a jejich postavení v systému veřejného 
zdravotního pojištění 

o Péče hrazená, částečně hrazená a nehrazená 

o KazuisHky (především spory zdravotních po-
jišťoven a poskytovatelů zdravotnických služeb 

o Úhrady zahraničí, přeshraniční poskytovatelé 
zdravotní péče

Panelová diskuse : 
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.  
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ředitel FN Motol, 
Ing. Zdeněk Kabátek – ředitel VZP,  
MUDr. Pavel Frňka, DMS- poradce představenstva Agel, 
a.s.   
Ing. Michal Čarvaš, MBA člen představenstva Jihočeské 
nemocnice a.s. 

Ing. Jiří Mrázek, MBA – VZP, 

Ing. Lenka Poljaková -  odbor dohledu nad zdravotním 
pojištěním  

Mgr. Bc. Roman Odložilík 

3.  Právní odpovědnost ve zdravotnictví 

o Pojem a obecné předpoklady odpovědnosH 
o Občansko-správní odpovědnost 
o Trestněprávní odpovědnost  
o Náhrady za újmy (včetně vyvolaných mi-

mořádnými opatřeními MZ po jejich 
zrušení) 

o Přestupky ve zdravotnictví – správní delikty

AK Chrenek-Kotrba 

JUDr. Filip Havrda – soudce KS v Praze 

4. Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví a elek-
tronizace ve zdravotnictví 

o Elektronizace zdravotnictví  
o GDPR a jiné předpisy 
o Telemedicína v praxi

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.  
AK Chrenek-Kotrba 
Ing. Pecina
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  5.     FarmaceuMcké právo: právo léčivých přípravků 

o  Léčiva a zdravotnické prostředky 
o PrakHcký dopad zákona o léčivech včetně 

prováděcích předpisů (skladování, výroba, dis-
tribuce) 

o Registrace léčivých přípravků, off label, úhrada 
o Reklama na léčivé přípravky 
o Regulace reklamy a eHcké chování firem 
o Zásady pro úhradu VILP a léčivých přípravků 

určených k léčbě vzácných onemocnění 
o Dohody plátců s držiteli rozhodnuK o registraci 
o Centrová péče a zajištění její dostupnosH 
o Klinické hodnocení 

o Diskuse o EU regulaci a její dopady a pozice na 
ČR

Mgr. Irena Storová, MHA – SUKL, 

RNDr. Tomáš Votruba, CSc. MBA 

MVDr. Jan Falhar - B- Braun 

Mgr. Filip Vrubel 

Mgr. Jakub Dvořáček - AIFP

 6.     Veřejné zdravotnictví 
o Právní úprava ochrany veřejného zdraví 
o Výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví 

(hygienická služba) 
o Krizové plánování 
o Pandemie 

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc. Ph.D., 

7. Veřejné zakázky 

o Vědomostní úvod 
o Zákon o zadávání veřejných zakázek 
o KazuisHky a prakHcká doporučení

  

AK Chrenek-Kotrba,  
JUDr. Michal Krenk, Ph.D. – předseda senátu Vrchního 
soudu v Praze (10.2.2022)

8. Aktuální otázky -  výběrové předměty 

o Omezení svéprávnosH a detenční řízení 
o Dodavatelsko odběratelské smlouvy 
o Nové trendy v lékárnách 
o Rizika při uzavírání smluv ve zdravotnictví 
o Lázeňské a rehabilitační služby 
o Úhradové mechanismy a regulace v oblasH 

zdravotního pojištění

JUDr. Blanka Trávníková, soudce Městský soud v Praze 
JUDr. Radka Zahradníková, soudce KS v Praze 
PharmDr. Vladimír Finsterle, MBA 

Prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. 
MUDr. Renata Knorová,MBA zdravotní ředitelka ČPZP, 
předsedkyně ZS SZP ČR

9. Závěrečný projekt
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