
 
KONFERENCE NA TÉMA „AKTUÁLNÍ TRENDY V ODŠKODŇOVÁNÍ ÚJMY NA ZDRAVÍ“ 

 DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA  KONFERENCI NA TÉMA „AKTUÁLNÍ TRENDY V ODŠKODŇOVÁNÍ ÚJMY NA ZDRAVÍ“, KTERÁ PROBĚHNE DNE 7.10.2016 V PALÁCI DUNAJ, ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA.  
Konference bude probíhat od 9.00 do 16.00 hod., v čase od 12.00 do 
13.00 hod. bude přestávka na oběd. Prezence na konferenci proběhne od 
8.30 hod.  
Konference bude věnována aktuálním trendům v odškodňování 
nemajetkové újmy včetně náhrady při usmrcení, srovnání úpravy dle 
občanského zákoníku a zákoníku práce, dotkne se aktuálních trendů 
v případě náhrady újmy při pochybení zdravotnických zařízení, budou 
zmíněny i nové léčivé přípravky a úskalí při jejich využití.  
Konference bude rozdělena do dvou bloků. První blok bude strukturován 
následovně:  
První blok:  
I.1. Aktuální judikatura Ústavního soudu v odškodňování újmy na zdraví (JUDr. Jaromír Jirsa, Ústavní soud ČR) – 9.00-9.45 hod.   I.2. Metodika Nejvyššího soudu ČR, aplikační otázky, klady a zápory, srovnání úpravy OZ a ZP (MUDr. Mgr. Daniel Mališ, advokát) – 9.45-10.30 hod.   I.3. Získávání odborných znalostí prostřednictvím znaleckých posudků (připravovaný zákon o znalcích, JUDr. Marie Cilínková, advokátka) – 10.45-11.15 hod.   I.4. Odčiňování nemajetkové újmy v evropské perspektivě (doc. JUDr.,PhDr. David Elischer, Ph.D., Právnická fakulta UK) – 11.15-12.00 hod.      
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POKYNY PRO ÚČASTNÍKA:  
Přihlášku na konferenci 
zašlete na  
office@ak-korinkova.cz 
 
Poplatek za konferenci činí 
850,- Kč a je třeba jej uhradit 
do 30.9.2016 na účet CWLA:  
237063384/0300.  
 
Do poznámky k platbě je třeba 
uvést jméno a příjmení 
účastníka a „konference 
7.10.2016“.  

 



 Druhý blok:  II.1.Základy odpovědnosti ve zdravotnictví a rozložení důkazního břemene včetně otázky promlčení (JUDr. Michal Ryška,  Krajský soud v Brně, MUDr., Mgr. Igor Piňos, CSc, MUDr. Mgr. Mário Švehelka) – 13.00-14.30 hod.   II.2. Nové trendy a aplikační technologie – kmenové buňky, Avastin (JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.) – 14.45-15.15 hod.  II.3. Aktuální trendy v odškodňování v cestovním právu (JUDr. Klára Dvořáková, M.A.) - 15.15-15.45 hod.  
Po skončení každého jednotlivého příspěvku bude následovat krátká pauza pro dotazy a diskusi, rovněž 
v závěru konference zbývá 15 minut na vyřešení základních dotazů či příspěvků do diskuse. V 16.00 hod. je 
plánováno ukončení konference.  
Přílohou této pozvánky je rovněž přihláška na konferenci, kterou je třeba odeslat do 30. září 2016 na adresu:  
office@ak-korinkova.cz, případně poštou na adresu: JUDr. Klára Kořínková, Ph.D., Fügnerovo nám. 1808/3, 120 
00 Praha 2. Poplatek za konferenci ve výši 850 Kč je třeba rovněž uhradit do 30.9.2016 na účet České asociace 
právniček (CWLA) č. 237063384/0300.  Při platbě je třeba do poznámky uvést „jméno a příjmení účastníka, 
konference 7.10.2016“.  
Případné dotazy je možné zasílat na office@ak-korinkova.cz, event. tel. 224 240 999.  
 
zde odstřihněte ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PŘIHLÁŠKA 
Česká asociace právniček, o.s.,  Bolzanova 1, 110 00  Praha 1, IČ: 22837329, vedená u Městského soudu v Praze 
pod L 20560 
Závazně se přihlašuji na konferenci „Aktuální trendy v odškodňování újmy na zdraví“ v prostorách ČAK – Palác 
Dunaj, Voršilská 14, Praha 1, dne 7.10.2016 od 9.00 do 16.00 hod.  
Jméno:  
Příjmení: 
Zaměstnavatel:  
Adresa: 
IČ, DIČ:  
Kontakt – telefon, e-mail:  
 
V ……………………. dne ……………………       …………………………………. 
          podpis 


