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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,

Obvyklé formy
spolupráce

1)

Zaměstnanecký poměr

2)

OSVČ „Batůžkáři“

3)

Dvě obchodní společnosti: např. s.r.o. –
s.r.o.

Pozor: Povinnost poskytovatele zdravotních
služeb vést zdravotnickou dokumentaci!
§ 53 ZZS:

(1) Poskytovatel, nejde-li o poskytování
lékárenské péče v lékárně, je povinen vést a
uchovávat zdravotnickou dokumentaci a
nakládat s ní podle tohoto zákona a jiných
právních předpisů. Zdravotnická dokumentace
je souborem informací podle odstavce 2
vztahujících se k pacientovi, o němž je vedena.

Kryje moje pojištění: …?

Profesní
odpovědnost za
chybně provedený
výkon?

Škodu na věcech
pacienta?

Škodu na použitém
přístrojovém
vybavení?

Škodu způsobenou
vadou přístrojového
vybavení –
odpovědnost za
použití vadné věci?

Škodu způsobenou
léky – vedlejší
účinky, vadné
léčivo?

Osobní údaje
pacienta, údaje o
zdravotním stavu?

Bolestné – 1% průměrné hrubé měsíční mzdy v roce
předcházejícím události – pro rok 2019: 318,85,- Kč/1bod

Nároky –
nemajetková
újma

Ztížení společenského uplatnění – základ 400 násobek
průměrné hrubé měsíční mzdy v roce předcházejícím roku
ustálení zdravotního stavu – rok 2019: 12.754.000,- Kč
Další nemajetková újma – spíše desítky až nižší stovky tisíc
Při usmrcení duševní útrapy –základ 20 násobek hrubé
měsíční mzdy v roce předcházejícím události – pro rok
2019: 637.700,- Kč

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



Muž 59 let, nesprávná intubace (do jícnu), těžké poškození
zdraví – poškození mozku, 10-20x za hodinu myoklonické křeče,
velmi omezená možnost pohybu, ztížená komunikace, případ z
roku 2011, žalováno celkem 19 milionů Kč



Bolestné: 132.000,- Kč



ZSU: 6.500.000,- Kč



Ušlý zisk: 4.000.000,- Kč



Náklady léčení: ročně cca 250.000,- Kč



Duševní útrapy rodiny: 2.000.000,- Kč

Účet za
poškození
zdraví
pacienta

Když už se stane…


Zdravotnická dokumentace – dodatečné úpravy, poskytnutí kopie
dokumentace



Registrace pojistné události – požadavek na částku odškodného,
„opatrnostní hlášení“ (pozor na retroaktivitu u pojistné smlouvy)



Spolupráce s pojistitelem – volba právního zástupce, komunikace s
poškozeným



Zadání znaleckého posudku



Pojištěný nesmí uznat nárok ani plnit bez souhlasu pojistitele!

Jen ztížení společenského uplatnění – poškození
zdraví dítěte v současné době (událost 2014 – 2017)
14 – 20 milionů Kč
U dospělého člověka v produktivním věku může být
obdobné – požadavky i na 45 milionů Kč (řešeno
narovnáním na cca 35mil)

Co říci na
závěr?

1 milion korun = 12 x 83.334,- Kč

14 milionů = 14 let platba 83.334,- Kč měsíčně, a to je
pouze jeden nárok

Vyplatí se přemýšlet a investovat do dobře
nastavené pojistky

Pojistitelé



Kooperativa a Česká podnikatelská
pojišťovna



ČSOB pojišťovna



Generali



Česká pojišťovna



Pojišťovna VZP



Alllianz



Uniqa



A další…

DĚKUJEME ZA POZORNOST

