Pavel Uhl (advokát, Praha)
Pavel Uhl vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze a
politologii na Masarykově univerzitě v Brně. Pracuje jako
advokát, často spolupracuje s neziskovým sektorem, například
s organizací Člověk v tísni. Pokud mu to čas a praxe dovolí,
působí i jako pozorovatel volebních procesů v zahraničí v
řadách misí OBSE.
Uchopení pojmu svoboda v soudních rozhodnutích
o konfliktních situacích v medicíně
Tomáš Doležal (Ústav státu a práva AV ČR, Praha)
Tomáš Doležal je vedoucím oddělení soukromého práva Ústavu
státu a práva AV ČR, v.v.i. a současně vedoucím Kabinetu
zdravotnického práva a bioetiky. Dále je vedoucím The Czech
Unit of UNESCO International Network in Bioethics (Haifa) a
kontaktní osobou pro EACME (The European Association of
Centres of Medical Ethics). Věnuje se především problematice
medicínského práva a deliktního práva. Právě těmto oblastem
je věnována většina jeho publikací, ať článků, či monografií.
Právo na život a marná léčba
Ondřej Dostál (Univerzita Karlova, advokát)
Právník se zaměřením na zdravotnické právo. Zakladatel
Platformy zdravotních pojištěnců, v rámci níž se zabývá
otázkami přístupu k bezplatné péči, efektivního vynakládání
zdravotnických financí, činnosti zdravotních pojišťoven a
reforem zdravotnictví. Absolvent pražských práv, studoval
též v Rakousku a postgraduálně ve Spojených Státech.
Autor četných publikací z oboru zdravotnického práva v ČR
a v zahraničí. Vysokoškolský učitel, od roku 2003 činný na
Univerzitě Karlově a v Institutu postgraduálního vzdělávání
ve zdravotnictví. Mezi lety 2004 a 2010 působil v advokacii
v oblasti sporů mezi pacienty a lékaři. Jako odborný poradce
spolupracoval s Ministerstvem zdravotnictví, poslanci a
senátory Parlamentu ČR na legislativních zadáních, nestraník.
V současnosti se zabývá především organizací systému
zdravotního pojištění a úhradami za péči, přednáší pro
zdravotníky, pacientská sdružení, pracovníky zdravotnického
průmyslu a zdravotních pojišťoven
Listinné právo na přístup k bezplatné péči a vztah lékařpacient v prostředí skrytých úhradových omezení
Miloš Mauer (LF UK Praha)
Miloš Mauer pracuje jako psycholog a psychoterapeut na
specializované psychosomatické klinice – Středisko komplexní
terapie v Liberci. Od r. 2006 také pracuje jako odborný
asistent na Ústavu lékařské etiky 3. LF UK, je spoluautorem

knihy „Základy moderní lékařské etiky“, spolu s Dr. Váchou a
Prof. Königovou.
Paternalismus a partnerství v medicíně
Tomáš Němeček (advokát, Praha)
Tomáš Němeček vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních
věd UK (1996) a právo na Právnické fakultě UK (2004). Pracoval
v týdeníku Respekt (1995-2005), z toho poslední dva roky jako
šéfredaktor. V letech 2005 až 2009 byl hlavním komentátorem
Hospodářských novin. V letech 2009 až 2013 pracoval v
Lidových novinách, kde vedl přílohu Orientace a později založil
přílohu Právo & Justice. V září 2013 odešel z médií a nastoupil
jako vedoucí právník Psychiatrické nemocnice Bohnice. Od září
2016 pracuje v advokátní kanceláři RHK s.r.o. Přednáší také
českou a slovenskou moderní historii na New York University
v Praze (od roku 2005 dodnes). Napsal životopisy ústavních
soudců Vojtěcha Cepla (2010), Pavla Rychetského (2012) a
Elišky Wagnerové (2014). Je držitelem všech novinářských
ocenění v ČR: ceny Ferdinanda Peroutky za komentáře
(2004), Novinářská cena za rozhovor roku (2012), cena Karla
Havlíčka Borovského (2013), ceny Bílá lilie za prosazování
transparentnosti ve veřejné správě (2012).
Co jsem se v psychiatrické nemocnici naučil o lidských právech
Jan Kratochvíl (PrF UP Olomouc)
Jan Kratochvíl je odborným asistentem na Katedře ústavního
práva Právnické fakulty Univerzity Palackého. Působí také
jako asistent soudkyně Ústavního soudu. V letech 2009-2013
pracoval jako právník u Evropského soudu pro lidská práva.
Právnické vzdělání získal na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy, University of Nottingham a Washington College of
Law, American University, USA. V publikační a pedagogické
činnosti se zaměřuje na oblast lidských práv.
Respekt k přání pacienta při poskytování zdravotní péče
Helena Krejčíková (PrF UK Praha)
Helena Krejčíková vystudovala práva na Právnické fakultě UK
v Praze. Absolvovala doktorský studijní program na Institut für
Strafrecht und Kriminologie, Bern (2012), a Právnické fakultě UK
v Praze (2013). V současné době působí v Centru zdravotnického
práva PF UK a na Katedře trestního práva Policejní akademie
ČR v Praze. Od r. 2010 je odborným vědeckým pracovníkem
Čestné rady ČLK, od r. 2013 konzultantem České společnosti
paliativní medicíny ČLS JEP, přičemž je taktéž členem pracovní
skupiny pro dětskou paliativní péči.
Dvojkolejnost právní úpravy dopadající na poskytování
zdravotních služeb a její praktické důsledky

KATEDRA ÚSTAVNÍHO PRÁVA A POLITOLOGIE PRF MU, MEZINÁRODNÍ POLITOLOGICKÝ ÚSTAV MU A NADACE KONRADA ADENAUERA VÁS ZVOU NA
KONFERENCI: LIDSKÁ PRÁVA A MEDICÍNA.

PROGRAM KONFERENCE
8:30 - 9:00 – PREZENCE ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12:30 - 13:30 – OBĚD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDAILONKY ÚČASTNÍKŮ
Moderátor: Pavel Molek

9:00 - ZAHÁJENÍ KONFERENCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Panel 1
Moderátor: Pavel Molek
(9:15 - 9:45) Josef Kuře
(LF MU Br)

Lidská práva: koncept a jeho limitace
pro medicínskou praxi

Panel 2
(13:30 - 14:00) Miloš Mauer
(LF UK Praha)

Paternalismus a partnerství v medicíně

(14:00 - 14:30) Tomáš Němeček
(advokát, Praha)

Co jsem se v psychiatrické nemocnici naučil
o lidských právech

(9:45 - 10:15) Kateřina Šimáčková
(Ústavní soud a PrF MU Brno)

Ochrana zdraví a tělesné integrity - která základní
práva jsou ve hře?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14:30 - 14:45 – COFFEE BREAK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(10:15 - 10:45) Pavel Uhl
(advokát, Praha)

Uchopení pojmu svoboda v soudních rozhodnutích
o konfliktních situacích v medicíně

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10:45 - 11:00 – COFFEE BREAK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(11:00 - 11:30) Tomáš Doležal
(Ústav státu a práva AV ČR, Praha)

Právo na život a marná léčba
(11:30 - 12:00) Ondřej Dostál

(14:45 - 15:15) Jan Kratochvíl
(PrF UP Olomouc)

Respekt k přání pacienta při poskytování
zdravotní péče

(15:15 - 15:45) Helena Krejčíková
(PrF UK Praha)

Dvojkolejnost právní úpravy dopadající na poskytování zdravotních služeb a její praktické důsledky
(15:45 - 16:15) Diskuse

(FHS UK Praha)

„Listinné právo na přístup k bezplatné péči a vztah lékař-pacient v prostředí skrytých úhradových omezení“
(12:00 - 12:30) Diskuse

Vystudoval právo a právní vědu na Právnické fakultě MU, LL.M.
program Law in European and Global Context na Katolické
univerzitě v Lisabonu a dvouobor Politologie/Mezinárodní
vztahy a Evropská studia na Fakultě sociálních studií MU. V
současnosti působí jako soudce Nejvyššího správního soudu
a docent na Katedře ústavního práva a politologie Právnické
fakulty MU. Odborně se zabývá otázkami lidských práv a
volebního práva.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16:15 - ZÁVĚR KONFERENCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Josef Kuře (LF MU Brno)
Josef Kuře, filosof a bioetik, je přednostou Ústavu lékařské
etiky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a předsedou
Etické komise na téže fakultě. V letech 2003-2013 byl
místopředsedou Bioetické komise Rady pro vědu výzkum a
inovace. Habilitoval se v sociálním lékařství na MU. Doktorát z
filosofie získal na Univerzitě v Innsbrucku. Bioetiku studoval na
Georgetownské univerzitě ve Washingtonu DC. Je garantem
interdisciplinárního doktorského studijního programu Bioetika
na MU.
Lidská práva: koncept a jeho limitace pro medicínskou praxi

Kateřina Šimáčková (Ústavní soud a PrF MU Brno)
Kateřina Šimáčková byla patnáct let advokátkou, poté soudkyní
Nejvyššího správního soudu a nyní je soudkyní Ústavního
soudu. V minulosti byla členkou Legislativní rady vlády a
Výboru pro výběr soudců Soudu pro veřejnou službu EU, v
současnosti působí mimo jiné také ve vědecké radě právnické
fakulty UK a ve zkušební komisi pro justiční zkoušky. Ve svém
akademickém působení na Katedře ústavního práva Právnické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně se zaměřuje zejména
na problematiku základních práv a svobod. Spoluautorsky
se podílela např. na knihách Komunistické právo, Komentář
Listiny základních práv a svobod, Lidská práva: (ne)smysl
české politiky?
Ochrana zdraví a tělesné integrity - která základní práva jsou
ve hře?

