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Mladí advokáti stáli před soudem kvůli zdravotnímu právu
Čtyři studenti z právnických fakult ČR si vysoudili
odměnu v celkové výši 31 tisíc korun. Zvítězili
totiž v soutěži O cenu profesora Jaroslava
Stránského 2014 ve zdravotnickém právu, kterou
vypsal Spolek studentů práv a mladých právníků
ELSA Praha a Nadační fond Stránský (NFS).
Studenti prokazovali své znalosti v dvoukolovém
procesu, do druhého kola postoupilo deset
finalistů.
K účasti v soutěži je podle jejich slov přiměla především zvyšující se atraktivita zdravotního
práva a reálný předpoklad, že nás v krátké budoucnosti čeká nárůst soudních procesů právě
v tomto oboru. Ocenění ve formě finanční hotovosti předal oceněným studentům MUDr.
Martin Jan Stránský, předseda NFS a mezinárodní expert na systémy a protokoly ve
zdravotnictví.
„V simulovaných soudních procesech studenti řešili běžné případy, které se dějí dnes
a denně. Například může se domoci pacient s roztroušenou sklerózou, kterému byla v Plzni
odepřena drahá moderní léčba svých práv, protože ví, že jiný pacient v Praze ji bez
problémů dostal? Uspěl by člověk s tím, že nebude hradit poplatky na ambulanci tím, že
Ústavní soud v Brně naznačil i poplatky za hospitalizaci jako protiústavní?“ vysvětlil MUDr.
Martin Jan Stránský.
Nejlepší profesionální dovednosti a argumentační schopnosti v oblasti zdravotního práva,
které se dotýká řady zákonů včetně nového občanského zákoníku, prokázala Daniela
Vymetalová. Odnesla si odměnu ve výši 10 000 Kč. Poloviční částku získal Filip Baloušek za
druhé místo. O třetí místo, a tedy i výhru 3 000 Kč, se podělili Gabriela Elišáková a Michal
Földeš. Všichni vítězové si navíc odnesli poukázky autobusové sítě Eurolines v celkové výši
13 000 Kč.
„Soutěž ukázala nedostatek výuky v oblasti praktických zkušeností, dovedností a také ve
formě myšlení. Většina soutěžících chybovala právě proto, že hledala řešení v současných
východiskách, aniž by brala v potaz chyby celého systému, které trvale znemožňují jakýkoliv
pozitivní vývoj ve zdravotnictví. Nicméně, studenti prokázali vysokou míru iniciativy, a to
i čistě tím, že se soutěže zúčastnili,“ dodal MUDr. Martin Jan Stránský.

Nadační fond Stránský založil MUDr. Martin Jan Stránský, vnuk profesora Jaroslava Stránského,
významného prvorepublikového právníka, pedagoga, humanisty a politika. Jaroslav Stránský řídil
dlouhou dobu Lidové noviny, které založil jeho otec Adolf Stránský. Nadační fond podporuje
a zpracovává právní analýzy a podporuje aplikaci z nich vyplývající návrhů do současného právního
systému. Podává podněty odpovědným orgánům k zahájení řízení v obecném zájmu a podporuje růst
studentů právnických fakult na území České republiky.
ELSA Praha je lokální skupinou ELSA Česká republika, nezávislé, nepolitické, neziskové organizace
studentů práv a mladých právníků. Jejím cílem je přispívat k jejich právnímu vzdělávání, zlepšování
vzájemného porozumění a podpoře společenské odpovědnosti. ELSA Česká republika je členem
mezinárodní organizace ELSA (The European Law Students Association).
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Roli soudního tribunálu převzali přední právníci v oblast zdravotnictví: JUDr. Ondřej Dostál,
Ph.D., L.L.M., analytik a lektor zdravotnického práva, JUDr. Dan Dvořáček, významný český
advokát v oblasti zdravotního práva, a JUDr. Milan Vašíček, odborník na poplatky
a obchodní i zdravotní právo.
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