Pozvánka na seminář pořádaný Společností medicínského práva o.s.

Odškodňování újem na zdraví
–
Metodika Nejvyššího soudu ČR

Nejvyšší soud ČR představil Metodiku k odškodňování nemajetkových újem na zdraví.
Reagoval tak na stav, kdy vyhláška č. 440/2001 Sb. účinná do 31. prosince 2013 byla bez
náhrady zrušena a nový občanský zákoník pro odškodňování těchto nároků stanovil postup
podle zásad slušnosti a dále zavedl pojem dalších nemajetkových újem. Seminář Vás seznámí
s principy Metodiky, s principy Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a
zdraví (MKF), na níž je Metodika vystavěna, s odškodňováním bolestného, ztížení
společenského uplatnění (ZSU) a rovněž s novinkami v odškodňování hmotné škody podle
zákona č. 89/2012 Sb. Obsahem semináře budou i konkrétní kazuistiky a seznámení
s technickou podporou při praktickém vyčíslení ZSU dle Metodiky.
Termín a místo konání:

13. října 2014
Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce
Röentgenova 2, Praha 5 (vstup dolní vrátnicí)

Časový harmonogram:

10.00 – 14:30 hodin (registrace 9.00 – 10.00 hodin)

Přednášející:

JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR
JUDr. Marta Škárová, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR
MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, přednostka Ústavu veřejného
zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, předsedkyně Společnosti
medicínského práva
JUDr. MUDr. Roman Žďárek, Ph.D., MBA, advokát, odborný asistent
Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK , Společnost
medicínského práva

Seminář je určen zejména pro vyšší a střední management poskytovatelů zdravotních služeb, advokáty
zabývající se náhradami škod (újem) na zdraví, lékaře a právníky zdravotnických zařízení, pracovníky státní
správy a samosprávy.

Registrační poplatek:

základní cena: 3.500,- Kč bez DPH (4.235,- Kč včetně DPH)
sleva pro advokáty 15 %: 2.975,- Kč bez DPH (3.600,- Kč včetně
DPH)

Registrace prostřednictvím webových stránek http://prihlasky.akademiemp.cz/prihlaska nebo
mailem na adrese registrace@medicinskepravo.cz, (sekretariát Zdeněk Lhotka, mob.: 732 320 810,
mail: zdenek.lhotka@health.cz).
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