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Úvod 

Ochrana osobnosti je téma, které s lékařským prostředím velmi úzce souvisí. Jsou to 

ostatně lékaři, nikoliv advokáti a soudci, kdo v bílých pláštích bojují o ty nejdůležitější složky 

osobnosti každého člověka, o lidský život a zdraví člověka. Psát tak akademickou práci 

o ochraně osobnosti v medicínském prostředí, to je jako psát o ochraně osobnosti v první linii 

osobnostních práv. Jako bychom se zabývali soukromými spory jedinců v zákopu někde na 

frontě, které probíhají za zuřivé palby děl z protější strany. Jejich význam by se tak mohl zdát 

podřadný, vždyť o co jde jedinci, když světové mocnosti jsou ve válce, v níž jeden člověk 

neznamená nic. Snadno bychom tak mohli zabřednout do myšlenek, které světu dal Erich Maria 

Remarque, avšak jeho romány vlastně přesně vystihují přenesený smysl ochrany osobnosti. 

Právo není samoúčelné a není veskrze pragmatické, právo v duchu romantického hrdiny myslí na 

ty poslední a na ty na okraji společnosti. Právo je jako Biblický poslední soud: „Až přijde Syn 

člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy. Všechny národy budou 

shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce 

postaví po své pravici, ale kozly po levici. Král tehdy řekne těm po své pravici: ‚Pojďte, vy 

požehnaní mého Otce, přijměte za dědictví Království, které je pro vás připraveno od stvoření 

světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem 

cizincem a přijali jste mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocný a navštívili jste mě, 

byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.‘ Tehdy mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme tě 

viděli hladového a dali ti najíst anebo žíznivého a dali ti napít? Kdy jsme tě viděli jako cizince 

a přijali tě anebo nahého a oblékli tě? Kdy jsme tě viděli nemocného anebo v žaláři a přišli jsme 

k tobě?‘ Král jim odpoví: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých 

bratrů, to jste udělali pro mě.‘ Těm po své levici tehdy řekne: ‚Jděte ode mě, vy proklatí, do 

věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly! Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi 

najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem, a nepřijali jste mě, byl jsem 

nahý, a neoblékli jste mě, nemocný a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘ Tehdy mu odpoví: ‚Pane, 

kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého nebo jako cizince nebo nahého nebo nemocného 

nebo ve vězení, a neposloužili ti?‘ Poví jim: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali pro 

nejmenšího z nich, to jste neudělali pro mě.‘ Takoví tedy půjdou do věčných muk, ale spravedliví 

do věčného života.“1  

                                                 
1 Bible, Matouš (26, 31–46). 
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Právo, které chrání osobnost člověka, je v přeneseném slova smyslu spravedlivou ovcí po 

pravici, neboť chrání osobnost všech bez rozdílu, nikoliv jen tehdy, když z toho má materiální 

prospěch, zatímco nespravedlnost a zásah do osobnostních práv představuje biblického kozla. 

I při zachraňování životů a při léčbě lidského zdraví však může docházek k excesům, 

s kterými se musí právo vypořádat. Může k nim docházet samozřejmě ze strany lékařů, ale 

rovněž i ze strany pacientů. Ani ten nejvzdělanější lékař na světě totiž nedokáže zachránit 

a vyléčit každého a ze strany pacientů nebo jim blízkých osob pak často chybí pochopení, že 

lékaři nejsou stroje, ale jen lidé z masa a kostí, stejní jako osoby vykonávající jakékoliv jiné 

povolání. Errare humanum est (chybovat je lidské), avšak právo musí v medicínském prostředí 

posoudit, zda jde o chybu, které šlo předejít a došlo k ní zaviněně, anebo zda byl dodržen postup 

lege artis, ale pacienta se ani přesto nepodařilo zachránit.  

Předkládaná disertační práce si klade za cíl uceleně zpracovat téma ochrany osobnosti 

v medicínském prostředí a zabývá se tak nejen ochranou osobnosti pacienta, což je téma, které je 

v současnosti poměrně kvalitně doktrinálně zpracované, ale zabývá se též i ochranou osobnosti 

lékaře, což na poli právní vědy považuji za relativně svěží vítr a téma, v kterém je co objevovat. 

Přidanou hodnotou předkládané disertační práce by mělo být pregnantní vymezení vztahu lékaře 

a pacienta při plnění smlouvy o péči o zdraví. Cílem práce je tak objektivně zpracovat 

vzájemnou souvztažnost subjektivních práv a povinností obou smluvních stran smlouvy o péči 

o zdraví, tedy vymezit subjektivní práva a povinnosti nejen pacienta, ale i těmto právům 

a povinnostem odpovídající práva a povinnosti lékaře. Disertační práce tak chce vytvořit 

publikaci, která nadepsané téma zpracuje jednak z pohledu právní vědy, jednak z pohledu 

praktického práva a bude ji tak možné použít též jako praktickou příručku, která najde své 

uplatnění v rukách poškozeného pacienta, ale i v knihovně poskytovatele zdravotních služeb. 

Předkládaná disertační práce byla zpracována na základě rešerše akademických textů 

a judikatury obecných soudů České republiky a též na základě rešerše rozhodnutí Ústavního 

soudu a rozhodnutí mezinárodních soudů. Při jejím zpracování vycházím jak z literatury domácí, 

tak i z literatury zahraniční. V některých případech se dále snažím porovnávat závěry české 

doktríny se zahraničními publikacemi a získat tak co nejobjektivnější výstupy. Na jiných místech 

jsou naopak obecné poznatky aplikovány na skutečné případy a dosažené závěry přiléhají 

konkrétní situaci. I v tom shledávám možnost praktického využití, neboť na základě široké 

analýzy judikatury se snažím popsat očekávaný přístup justice k relevantní problematice 

(samozřejmě za předpokladu dodržení zásady právní jistoty a předvídatelnosti práva). Při 

zpracování předkládané práce jsem rovněž vycházel ze svých praktických zkušeností z výkonu 

advokacie. 
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Předkládaná disertační práce hierarchicky řadí text od obecné problematiky 

ke konkrétním otázkám souvisejícím s nadepsaným tématem. Jejím těžištěm jsou pak kapitoly 

zabývající se specifiky ochrany osobnosti lékaře a pacienta v úzce profilovaném medicínském 

prostředí a kapitoly popisující možnosti ochrany a způsoby ochrany v případě zásahu do 

osobnostních práv. Samotnému doktrinálnímu výkladu problematiky ochrany osobnosti lékaře 

a pacienta předchází historický nástin tohoto tématu, ke kterému se snažím přistoupit částečně 

komparativně ve světle doktrinálního výkladu ochrany osobnosti dle ABGB. Na samém závěru 

této disertace se zabývám otázkami de lege ferenda, které odráží závěry vyvozené v rámci všech 

předcházejících částí předkládané práce. Některé podněty de lege ferenda jsou čistě praktického 

charakteru, například ty související s ochranou osobních údajů, jiné jsou položeny do roviny 

právní filozofie a jsou uvedeny jako podnět k zamyšlení. Jako příklad závěrů de lege ferenda 

tohoto typu lze uvést otázku eutanázie. 

V průběhu zpracování předkládané disertační práce byla s kosmetickými odlišnostmi 

publikována kapitola 8, a to v časopise soukromé právo. Práce byla dále rovněž zařazena do 

redakčního plánu nakladatelství Wolters Kluwer a po jejím obhájení by tímto nakladatelstvím 

měla být publikována jako monografie. 

Čtenářům předkládané publikace (ať už těm, kteří ji prolistují, přečtou si jen některé 

kapitoly, anebo ji přečtou od začátku do konce) přeji, aby je obohatila a rozšířila jejich teoretické 

znalosti předmětné problematiky. Zároveň jim však přeji, aby jejich osobnost byla uchráněna 

všech nezákonných zásahů ex ante, nikoliv až ex post. Zároveň těm, kteří zvažují soudní ochranu 

před nezákonným zásahem do svých osobnostních práv, doporučuji zvážit, zda skutečně jde 

o nezákonný zásah, neboť právo má lidem sloužit, nikoliv být nástrojem soudní šikany. Soud by 

tak neměl substituovat elementární lidskou slušnost, schopnost uznat svoji chybu a umění se 

dohodnout. 
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1. Historický nástin ochrany osobnosti 

Předkládaná disertační práce si klade za cíl pracovat zejména s platným právem 

a judikaturou, která doslovný a doktrinální výklad právních norem dotváří. Právo se však vyvíjí 

v čase a historický výklad je rovněž důležitým nástrojem porozumění smyslu konkrétního 

odvětví práva. Z tohoto důvodu tedy předkládanou disertační práci uvozuji historickým 

exkurzem, který obsahuje nejpodstatnější milníky dějin ochrany osobnosti tak, aby dokreslil celý 

záměr a obsah této disertace. Nejde však o historický exkurz vyčerpávající, nýbrž o zpracování 

několika konkrétních kapitol významných pro formování ochrany osobnosti do podoby, kterou 

známe dnes. 

1.1. Ochrana osobnosti v římském právu 

Římské právo rozsáhle upravovalo práva a povinnosti fyzických osob, které označovalo 

jako „persona“ (člověk). Takovou úpravu lze najít například v učebnicích právníka Gaia nebo 

v Instituciones císaře Justiniána z roku 533. Oproti úpravě moderního práva se však způsobilost 

k právnímu jednání (způsobilost k tomu mít práva a povinnosti) nevztahovala na všechny lidi, 

nýbrž pouze na svobodné osoby. Otroci, osoby zbavené svobody, byli vnímáni jako předmět 

právních vztahů. V justiniánském právu se osoby, které byly nositeli práv a povinností, nazývaly 

„caput“, což v latině znamená „hlava“. Svobodné osoby se dále dělily na dvě skupiny, které se 

odvozovaly od jejich původu, a to na tzv. „ingenui“ – osoby svobodné od narození a dále na 

tzv. „libertiny“ – propuštění otroci. Jedním ze základních osobnostních práv římských občanů 

bylo tzv. „ius conubii“ – právo uzavřít sňatek.2 Římský občan byl pak chráněn římským právem, 

avšak tato ochrana se nevztahovala na otroka. Pán byl oprávněn usmrtit svého otroka, a pokud 

otroka usmrtila třetí osoba, vznikl mezi „vrahem“ a pánem otroka vztah odpovídající právu na 

náhradu škody za zničení věci. Otrok mohl být tak svým pánem libovolně týrán, urážen a zabit. 

Urážku otroka třetí osobou právo postihovalo jen tehdy, pokud šlo z této urážky dovodit snahu 

urazit otrokova pána.3 

Římské právo své občany chránilo před protiprávními zásahy, mezi něž spadala i ochrana 

před zásahem do práv osobnostních. Šlo-li o zásah do osobnostních práv jedince, bylo čistě jeho 

věcí, aby se domáhal ochrany, šlo o tzv. soukromoprávní delikt („delictum privatum“). Bylo tedy 

ponecháno čistě na jedinci, aby chránil svá práva (viz tradiční římskoprávní zásada Vigilantibus 

iura scripta sunt – právo přeje bdělým). To však mělo pro poškozenou osobu i svůj pozitivní 

                                                 
2 KINCL, J., M. SKŘEJPEK a V. URFUS. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 55–58. Beckovy právnické 

učebnice. ISBN 8071790311. 
3 Ibid., s. 65. 
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dopad, neboť pokud byla osobě, která porušila právo, uložena povinnost uhradit pokutu, šlo 

o pokutu soukromou, která připadala poškozené osobě. Ta pak měla dále například i nárok na 

náhradu škody. V případě, že se však jednalo o narušení práva, které ohrožovalo celou 

společnost, bylo takové jednání stíháno před veřejným soudem a daná osoba byla postižena 

veřejným trestem. Z případného postižení na majetku tak profitoval stát, nikoliv poškozený 

jedinec. Jednání, které ohrožovalo celou společnost, pak římské právo označovalo jako „crimen“. 

Urážka na cti však spadala typově mezi tzv. „civilní delikty“ a poškozená osoba se proti ní mohla 

bránit tzv. poenální žalobou („actiones poenales“). Urážka na cti byla právem postihována již 

zákonem 12 desek, který ji znal jako úmyslné urážlivé jednání. Zákon 12 desek pak takové 

jednání stíhal pevnými pokutami s tím, že v některých případech se objevovaly ještě prvky msty 

v podobě odvety. Nárok z urážky na cti šlo uplatnit za pomoci konkrétní žaloby (spadající mezi 

poenální žaloby), a to actio iniuriarum – žaloba z urážky na cti.4 Zajímavostí je, že čest člověka 

římské právo pojilo i s právem na užívání veřejných statků (res publico usu destinatae), které 

spadaly mezi tzv. „res extra commercium“, věci neobchodovatelné. Pokud kdokoliv jinému 

bránil užívat takový veřejný statek, mohl se poškozený bránit rovněž zmíněnou žalobou pro 

urážku na cti (actio iniuriarum).5 

Nárokem, který vznikl poškozené osobě, byla již výše zmíněná soukromá pokuta, která 

historicky zaujala místo legalizované msty. Postupně se k nároku soukromé pokuty přidala 

i povinnost nahradit škodu. Obecněji byla náhrada škody v případě soukromoprávního deliktu 

prosazena až v právu justiniánském. Úlohou poenální žaloby bylo především potrestat viníka, 

proto od svého prvopočátku měla poenální žaloba své zvláštní typové znaky. Zejména byla 

pasivně i aktivně nezděditelná, uplatňovala se kumulativně, za delikt otroka odpovídal jeho pán, 

ledaže poškozenému otroka vydal (tím se zbavil odpovědnosti) a žaloba musela být uplatněna 

během jednoho roku.6 

Za velmi zajímavé považuji to, že římští právníci věnovali ve své praktické i literární 

činnosti trestnímu právu mnohem méně prostoru než soukromým deliktům – „delictum 

privatum“. Tento trend lze dovozovat například z Digest, kdy trestnímu právu jsou věnovány 

pouze dvě knihy (47 a 48), zatímco soukromému právu se věnuje naprostá většina zbývajících 

48 knih. Tento nepoměr lze přičítat tomu, že trestní právo bylo pokládáno jako součást státní 

a politické činnosti, a proto se jí římští právníci zabývali pouze příležitostně.7 

                                                 
4 KINCL, J., M. SKŘEJPEK a V. URFUS. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 110. Beckovy právnické 

učebnice. ISBN 8071790311. 
5 Ibid., s. 145. 
6 Ibid., s. 231–232. 
7 Ibid., s. 231–232. 
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Římské právo dále samozřejmě chránilo i vnější lidskou integritu, tedy zdraví a život 

člověka (římského občana). To však patřilo do odvětví práva veřejného – práva trestního. 

K ochraně lidského života a zdraví ve starém Římě a dnes bylo přistupováno velmi podobně. 

Stejně jako dnes se zkoumalo, zda došlo k usmrcení úmyslně (vražda), či nedbalostně (zabití). 

Rozdíl byl ovšem v případě trestu, neboť značná část trestných činů byla řešena v rámci 

tzv. rodové msty a dále soukromou pokutou. Římské právo samozřejmě znalo i trest smrti, ten 

byl však ukládán jen za ty nejtěžší zločiny, a to například velezrada nebo tzv. „affectatio regni“ – 

snaha o znovuuvedení králů do Říma. Hrdelním zločinem byla rovněž i již zmíněná vražda.8 

1.2. Ochrana osobnosti ve středověku a novověku 

Středověké a novověké právní dějiny jsou rozsáhlým tématem, o kterém by šlo napsat 

celou další disertační práci. Vzhledem k tomu, že však tématem předkládané publikace je 

zejména platné právo, věnuji se této podkapitole zejména z pohledu nejvýznamnějších právních 

dokumentů, které pro ochranu osobnosti představovaly historické milníky. 

„Magna charta libertatum“, Velká listina práv a svobod z roku 1215 byla významným 

právním milníkem v anglickém právu. Na jejím základě došlo k oslabení královské moci a byla 

posílena moc (pravomoci) feudálů. Listina vznikla v důsledku vyostření konfliktu anglického 

krále, který do té doby v rukou držel téměř veškerou moc, a to v důsledku nespokojenosti 

s královou neúspěšnou zahraniční politikou a s nezákonným vybíráním štítového poplatku. Pod 

vzrůstajícím tlakem král Jan Bezzemek podepsal listinu, která obsahovala ustanovení 

o svobodách církve, lenních povinnostech baronů vůči králi a rytířů vůči baronům, ústřední moci 

a jejím omezení, obchodě a právech měst a o ochraně majetkových a osobních práv svobodných 

lidí. Velká listina práv a svobod uzákonila například právo tzv. branného odporu, upravovala 

rovnost před zákonem a právo na spravedlivý proces (klíčovým byl její článek, který 

prohlašoval, že žádný svobodný nemůže být uvězněn, zatčen, zbaven svého majetku, prohlášen 

za psance, poslán do vyhnanství či jinak potrestán bez řádného soudu). Za klíčový a základní 

pilíř ochrany osobnostních práv pak Magnu chartu označuje i Kuklík ve svém komentáři 

k jejímu 800. výročí: „Magna Charta by se ale stala právně historickou kuriozitou, pokud by ve 

svém „druhém životě“ nezískala nový význam. To se stalo až na počátku 17. století, kdy se právě 

jí parlament a jeho významní právníci jako Sir Edward Coke dovolávali ve sporu s panovníkem. 

To se ještě zvýraznilo po sestavení Bill of Rights za Slavné revoluce. Stejně tak byl význam 

Magny Charty posílen jejím vlivem na právní vývoj USA i tím, že politici a právníci právě v ní 

                                                 
8 KINCL, J., M. SKŘEJPEK a V. URFUS. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 420–421. Beckovy právnické 

učebnice. ISBN 8071790311. 
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viděli a stále vidí počátek ochrany osobních práv jednotlivce. I když se nejedná o přímočarou 

kontinuitu a původně středověké koncepty bylo třeba přizpůsobit modernímu myšlení, Magnu 

Chartu a její odkaz zakotvení svobod a omezení absolutistické moci můžeme anglické demokracii 

závidět.“9 

Právo branného odporu, které představovalo právo šlechty, duchovenstva a měst donutit 

panovníka k zachování stavovských práv a ke splnění svých slibů, a to i za cenu použití 

ozbrojených prostředků, bylo prvně upraveno právě v Magně chartě. Netrvalo však dlouho a toto 

právo se postupně rozšířilo i do dalších, dnes však méně známých pramenů práva. Jako příklad 

lze uvést Zlatou bulu práva uherských stavů z roku 1222, dohodu navarrské šlechty s králem 

Teobaldem II. z roku 1253 (Navarra je historické samostatné území na severu Španělska) nebo 

Jindřichovské články z roku 1573 (Polsko).10 

Habeas Corpus Act z roku 1679 je pokládán za třetí chartu anglické ústavy. Tento zákon 

posílil právo občanů před soudy a zavedl formální záruku osobní nedotknutelnosti. Každému 

občanovi poskytoval například absolutní právo přezkoumat zákonnost zatčení a též umožňoval 

propuštění zákonně zatčené osoby na kauci. Tento způsob přezkoumávání se uplatňoval nejprve 

pouze v trestním řízení, avšak později začal být používán i v dalších typech řízení. Na tento 

dokument navazuje Listina práv z roku 1689, která upravuje hranice mezi oprávněními koruny 

a výsadami parlamentu ve prospěch parlamentu. Předmětná listina obsahovala mimo jiné výčet 

nezákonných opatření vlády Jakuba II., zákaz pozastavovat účinnost zákonů, zákaz zřizovat 

mimořádné soudy, zákaz ukládat daně bez parlamentu, zákaz omezovat petiční právo, záruky 

nedotknutelnosti a svobodný výkon voleb. Listina nahrazuje dosud platné principy „A Deo rex, 

a rege lex“ – „Od Boha král, od krále zákon“ novými principy, které královskou moc odvozují 

od zákona.11 

Mezi významné dokumenty posouvající meze ochrany osobnosti je nutné zařadit dále 

Prohlášení nezávislosti z roku 1776, které vychází z filosofie přirozených práv, kterou 

prosazoval J. J. Rousseau. Podle citované filosofie existují přirozená práva člověka a přirozená 

práva lidské společnosti jako celku. Podle prohlášení nezávislosti má člověk právo na život, 

                                                 
9 KUKLÍK, J. Čím i dnes Magna Charta oslovuje (nejen) anglosaský svět. In: Epravo.cz. [online]. © 2015 

[cit. 2019-01-02]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/aktualne/cim-i-dnes-magna-charta-oslovuje-nejen-

anglosasky-svet-98820.html; 

BALÍK, S. a S. BALÍK. Právní dějiny evropských zemí a USA: (stručný nástin). 2., rozš. vyd. Dobrá Voda: Aleš 

Čeněk, 2002, s. 98–99. ISBN 8086473155.;  

Právnická fakulta univerzity Karlovy. Magna charta libertatum – kopie v naší knihovně. Knihovna.prf.cuni.cz 

[online]. © 2019 [cit. 2019-01-02]. Dostupné z: https://knihovna.prf.cuni.cz/magna-charta-libertatum-kopie-v-nasi-

knihovne-1404043668.html 
10 BALÍK, S. a S. BALÍK. Právní dějiny evropských zemí a USA: (stručný nástin). 2., rozš. vyd. Dobrá Voda: Aleš 

Čeněk, 2002, s. 160–161. ISBN 8086473155. 
11 Ibid., s. 178–179. 
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svobodu a právo na budování štěstí. Mezi práva společnosti pak patří i právo na revoluci. 

Prohlášením nezávislosti se pak třináct amerických osad odtrhlo od Anglie.12  

Strukturu prohlášení je možné rozdělit na tři části, kdy v první se vyhlašuje nezávislost, 

ve druhé se uvádí důvody odtržení od Anglie a ve třetí se stanoví svrchovanost nově vzniklého 

státu. V souvislosti s právními dějinami USA je dále na místě zmínit rovněž Listinu práv, která 

obsahovala deset doplňků ústavy USA a zesilovala její demokratičnost (zabezpečovala mimo 

jiné svobodu svědomí, svobodu slova a tisku, právo shromažďovací, právo petiční, umocňovala 

zásadu zákonnosti trestního práva, zaručovala právo na porotu apod.). Listina práv byla tedy 

jednoznačně z pohledu práva ochrany osobnosti přelomovým dokumentem. Pravý opak ovšem 

platil pro tzv. černé zákoníky, které představovaly kodifikaci diskriminace černošského 

obyvatelstva a byly mílovými kroky zpět na poli ochrany osobnostních práv (podobně jako 

například Norimberské zákony).13 

Poslední dokument, který bych v souvislosti s vývojem ochrany osobnosti člověka rád 

zmínil v této podkapitole, je Deklarace práv člověka a občana ze dne 26. 8. 1789. Deklarace 

obsahuje ustanovení o dělbě moci, která jsou inspirována Charlesem Montesquieu. Hned článek 

první deklarace uvádí, že se lidé rodí a zůstávají svobodnými a rovnými ve svých právech. Na to 

navazuje článek druhý, který říká, že účelem každého politického společenství je zachování 

přirozených a nezadatelných práv člověka a že tato práva jsou: svoboda, vlastnictví, bezpečnost 

a právo na odpor proti útlaku. Deklarace obsahuje i právní notoriety jako to, že (i.) svoboda 

spočívá v tom, že každý může činit vše, co neškodí druhému, (ii.) nikomu nemůže být bráněno 

v tom, co není zakázáno zákonem, a nikdo nemůže být nucen činit něco, co zákon nenařizuje. 

Také prohlašuje, že společnost, ve které záruka práv není zajištěna a ve které rozdělení moci není 

zavedeno, nemůže deklarovat, že se řídí ústavou.14 

1.3. Ochrana osobnosti podle ABGB 

Česká právní civilistika se od roku 2014 vrací zpět ke svým kořenům, které je možné 

nacházet v ABGB. Je tak velmi zajímavé pohlížet na jednotlivé právní instituty a okruhy optikou 

výkladu práva třicátých let, neboť mnohé tehdy dosažené závěry jsou znovu aktuálními i dnes. 

Exkurz do této části právních dějin je možné provést skrze klasické dílo české civilistiky, 

                                                 
12 BALÍK, S. a S. BALÍK. Právní dějiny evropských zemí a USA: (stručný nástin). 2., rozš. vyd. Dobrá Voda: Aleš 

Čeněk, 2002, s. 183–188. ISBN 8086473155. 
13 Ibid. 
14 AMELIAN, P. Ústavní vývoj Francie po Velké francouzské revoluci. Olomouc, 2014. Diplomová práce. 

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta.; 

Katedra historie FF UP. Prohlášení práv člověka a občana (26. 8. 1789). Historie.upol.cz [online]. © 2019 [cit. 

2019-01-09]. Dostupné z: http://www.historie.upol.cz/19/prameny/prava.htm 
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komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na 

Slovensku a v Podkarpatské Rusi, od Roučka a Sedláčka. 

ABGB upravoval ochranu osobnosti v § 16 a existenci přirozených práv deklaroval 

ve svém ustanovení § 17. Ustanovení § 16 ABGB zakazovalo nevolnictví a otroctví a stanovilo, 

že každý člověk je orgánem normotvorným. Zákon zde, byť nevýrazně, proklamoval lidskou 

svobodu jako nejvyšší základní přirozené právo. Předmětné ustanovení autoři citované publikace 

komentují též v tom ohledu, že deklaraci vrozených práv obsahoval rovněž západohaličský 

zákoník, z kterého byla však z politických důvodů tato proklamace později vypuštěna 

s odůvodněním, že rozumný soudce je s přirozenými právy dostatečně seznámen a jejich výčet 

by mátl laickou veřejnost. Sedláček předmětné ustanovení dále vykládá tak, že svoboda každého 

jedince je stejná a svoboda jednoho tak nesmí omezit svobodu jiného. Pro dnešní dobu je velmi 

zajímavé a poučné, že dle autorů má být každý předpis právní aplikován tak, aby vrozenému 

právu nebyl na újmu, což znamená, že soudce má ve svém rozhodování vždy přihlížet k tomu, 

aby soudním rozhodnutím nedošlo k dotčení lidské důstojnosti. Jde o proklamaci, která by své 

uplatnění jistě našla i dnes. Součástí výkladu lidských svobod byla dle komentáře z třicátých let 

též svoboda víry a projevu nebo svoboda vědecké a umělecké tvorby. Zde lze vnímat zcela 

odlišné názorové postoje německých sousedů, kteří v době, kdy se v Československu 

deklarovala lidská svoboda a ochrana jedince, již aplikovali Norimberské zákony. 

Československo je tak možné řadit mezi Mekky politické kultivovanosti a svobody té doby.15 

Složky lidské osobnosti byly brány prakticky shodně jako dnes. ABGB chránil jedince 

proti neoprávněným zásahům do jejich integrity, a to například i zaměstnance v situaci, kdy pro 

svého zaměstnavatele vykonával nebezpečnou práci. Hájena byla rovněž lidská čest, kterou 

chránil též zvláštní zákon na ochranu cti z roku 1933. Zajímavé je, že složkou lidské osobnosti 

bylo též i právo na soukromí deklarované jako právo na osobní tajemství (právo na osobní 

tajemství je jen jednou ze součástí práva na soukromí) a práva statusová. Shodně jako dnes 

zakazovalo právo vzdání se lidské svobody. Sedláček se též zabýval možností vynucení 

klášterních slibů, které prohlásil za nevynutitelné. Obdobně jako dnes pak byly nároky ze zásahu 

do osobnostních práv uplatňovány žalobou na ochranu osobnosti. Žalobce se mohl shodně jako 

dnes domáhat odstranění zásahu, zdržení se od dalších zásahů apod. Doktrinálně byly žaloby 

rozděleny na žaloby o odstranění rušení osobnostních práv, žaloby zdržovací, určovací 

                                                 
15 ROUČEK, F. a J. SEDLÁČEK. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 

platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi. [Nachdr. der Aufl. Praha 1935–1937]. Praha: Codex Bohemia. ISBN 

8085963604. Výklad k § 16. 



 

16 

 

a statusové. Aktivní legitimace z žalob na ochranu osobnosti svědčila pouze poškozené osobě, 

nárok nešlo ani zdědit, ani převést.16 

Ustanovení § 17 ABGB omezovalo důkazní břemeno ve sporu o vrozená práva tím 

způsobem, že co je přiměřené přirozeným právům, o tom má právo za to, že tu je, pokud se 

neprokáže, že jsou tato práva na základě zákona omezena. Sedláček v komentovaném znění 

§ 17 ABGB kritizuje obecně úpravu důkazního břemene v právních normách. Dále též ostře 

kritizuje slovenský občanský pořádek soudní, kde sice bylo stanoveno obecné pravidlo 

důkazního břemene, avšak dle Sedláčka zcela nevhodným způsobem. Ustanovení § 17 ABGB 

tak Sedláček z pohledu dokazování ve sporech o přirozená práva považuje za zcela kardinální.17 

Aplikace citovaného ustanovení byla též i československými soudy projudikována a jeho výklad 

byl tak ustálen: „Přirozené právo jako souhrn požadavků, které činí filosofie (rozum lidský) 

vzhledem k positivnímu právu, není – pokud zákon nestanoví jinak – skutečným pramenem 

právním, který by mohl nahradit chybějící positivní normu.“18  

Osobně se s tímto názorem neztotožňuji a považuji jej za nesprávný a dnes překonaný, 

neboť přirozené právo je nutné brát jako korektiv práva pozitivního. Převahu právního 

pozitivismu v této etapě právních dějin však hodnotím jako běžnou. Ostatně z třicátých let 

pochází i Kelsenova kniha Ryzí nauka právní: metoda a základní pojmy. Tento přístup k právu 

však považuji za překonaný a neaktuální. Osobně v tomto směru zastávám Radbruchovský 

pohled na věc, který je dle mého názoru mnohem přiléhavější: „Existují takto právní zásady, 

které jsou silnější než jakákoliv právotvorba a v důsledku nichž postrádá zcela platnosti zákon, 

který je s nimi v rozporu. Tyto zásady nazýváme přirozeným právem nebo právem plynoucím 

ze samotného rozumu.“19 

                                                 
16 ROUČEK, F. a J. SEDLÁČEK. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 

platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi. [Nachdr. der Aufl. Praha 1935–1937]. Praha: Codex Bohemia. ISBN 

8085963604. Výklad k § 16. 
17 Ibid., § 17.  
18 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Československa Boh. 1041/21 – převzato z ROUČEK, F. a J. 

SEDLÁČEK. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na 

Slovensku a Podkarpatské Rusi. [Nachdr. der Aufl. Praha 1935–1937]. Praha: Codex Bohemia, § 17. ISBN 

8085963604.  
19 RADBRUCH, G. O napětí mezi účely práva. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 42. ISBN 

9788073579197. 
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2. Vymezení pojmů 

Před zahájením stavby domu je vždy nezbytné vybudovat pevné základy. Pevným 

základem předkládané disertační práce by mělo být vymezení pojmů, které jsou pro ni 

signifikantní. Těmito pojmy (termíny), které se následně objevují v celé předkládané publikaci, 

jsou: osobnost člověka, ochrana osobnosti, lékař a pacient.  

2.1. Osobnost člověka 

Z pohledu práva ochrany osobnosti pojem „osobnost člověka“ představuje jeden 

z předmětů absolutních osobnostních práv, jak jsou stanoveny občanským zákoníkem. Občanský 

zákoník doslova deklaruje (pozor nikoliv konstitutivně zavádí, ale deklaruje), že každý člověk 

má vrozená, již samotným rozumem a citem poznatelná přirozená práva, a tudíž se považuje za 

fyzickou osobu. Zákon stanoví jen meze uplatňování přirozených práv člověka a způsob jejich 

ochrany. Přirozená práva spojená s osobností člověka nelze zcizit a nelze se jich vzdát a stane-li 

se tak, nepřihlíží se k tomu. Nepřihlíží se ani k omezení těchto práv v míře odporující zákonu, 

dobrým mravům nebo veřejnému pořádku.20 Osobnost člověka, která je tvořena osobnostními 

právy, je tedy tvořena právy, která jsou vrozená, tj. nelze je nabýt (ani pozbýt) za života 

(např. právo na život či dobrou pověst). V určitých případech, které jsou vymezeny zákonem, 

práva člověka vznikají ještě před jeho narozením a trvají i po jeho smrti.21 Osobnostní práva jsou 

striktně přirozenoprávní. To znamená, že stát zákonem nestanoví, resp. konstitutivně nerozhodne 

o tom, že lidé mají následující práva. Stát osobnostní práva deklaruje a zároveň je jeho úlohou 

vymáhat jejich ochranu.22 

Předlohou § 19 občanského zákoníku, který deklaruje to, že osobnostní práva člověka 

jsou právy přirozenými, bylo ustanovení § 16 ABGB.23 V náhledu na přirozenoprávní pojetí 

osobnostních práv lze tedy spatřovat již vysoký stupeň konzistentnosti a ustálenosti, byť tímto 

úhlem pohledu bylo v České republice (v Československu) částečně otřeseno komunistickým 

režimem. K citovanému ustanovení § 16 ABGB je pak nutné připojit ještě ustanovení následující 

(tj. § 17 ABGB), které stanovilo nezcizitelnost těchto práv, avšak zároveň připouštělo omezení 

                                                 
20 Ustanovení § 19 občanského zákoníku. 
21 Například práva nascitura před narozením, anebo právo domáhat se ochrany osobnosti zemřelého (například práva 

na dobrou pověst). 
22 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník : komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 338. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-529-9.  
23 Ustanovení § 16 ABGB: „Každý člověk má vrozená, již rozumem poznatelná práva, a nutno jej tudíž považovati 

za osobu. Otroctví nebo nevolnictví a k tomu se vztahující výkon moci nejsou v těchto zemích dovolena.“ 
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osobnostních práv na základě zákona.24 I v tomto směru jde tedy o právní institut „vyzrálý“ 

s bohatou rozhodovací praxí a s ustáleným výkladem. Předmětná ustanovení § 16 a § 17 ABGB 

dokonce rakouský právník a politik, Joseph Unger, označoval za ústřední normu rakouského 

práva.25 Výše nastíněné přirozenoprávní pojetí osobnosti člověka pak velmi výstižně popisuje 

Karel Eliáš: „Jusnaturalistické pojetí subjektivního práva jako emanace lidské důstojnosti není 

jen hlavní heslo rakouského kodexu, ale je to především jeho myšlenkový základ podmiňující 

celkovou stavbu tohoto zákonodárného díla jak systematicky, tak obsahově. Zřetel na lidské 

individuum nevyúsťuje v individualistický cynismus: jsi svobodný, je na tobě, abys sám poznal, 

kde je tvé štěstí, tak se chovej podle toho, jen nepřekračuj zákaz zákona. Naopak, a v tom je 

právě noblesa rakouské civilistické tradice, bere člověka ve chvílích nouze a bezradnosti 

v ochranu ve snaze varovat ho před vlastní nerozvážností a pomoci mu v nerozhodnosti, stejně 

jako má na zřeteli faktickou nerovnost mezi slabšími a silnějšími.“26  

Osobnost člověka je tedy tvořena jeho přirozenými právy, která lze mimo jiné odvodit od 

Kantova konceptu pojetí člověka, jenž je svým vlastním účelem, a dále od základních atributů 

lidské osobnosti spočívajících v lidské autonomii a důstojnosti. Jedním z nejpodstatnějších 

atributů osobnosti člověka je pak lidská svoboda.27 

Jak jsem již uvedl výše, osobnostních práv v pojetí moderního přirozeného práva se 

člověk nemůže na základě právního jednání zříci, zároveň ovšem není povinen je vykonávat. Pro 

osobnost člověka neexistuje přesná definice, která by byla obsažena v zákoně. Ustanovení § 81 

občanského zákoníku deklaruje, že chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených 

práv. Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého. Ochrany pak požívají 

zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho 

vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Je tedy postaveno najisto, že život, 

důstojnost a další, občanským zákoníkem citované složky osobnosti člověka jsou součástí 

osobnosti člověka, nicméně osobnost člověka nelze přesně definovat, respektive nelze říci, že je 

zde numerus clausus složek osobnosti člověka. Vymezit osobnost člověka pak podstatným 

způsobem napomáhá definovat judikatura: „Ač mohou být definice rozličné, lze například 

                                                 
24 Ustanovení § 17 ABGB: „Co je přiměřeno vrozeným přirozeným právům, o tom se má potud za to, že tu jest, 

pokud se neprokáže zákonné omezení těchto práv.“ 
25 KARNER, E. Ochrana osobnosti v Rakousku a Evropě. Sborník Karlovarské právnické dny. 2013, č. 21, s. 662–

680. 

UNGER, J. System des österreichischen allgemeinen Privatrechts: Zweiter Band. Hansebooks, 2013. ISBN 13: 

9783743405790. 
26 ELIÁŠ, K. Noblesa civilistické tradice a postmoderní přístupy k občanskému právu. Právní rozhledy. 2003, č. 8, 

s. 413–417. 
27 ROUČEK, F. a J. SEDLÁČEK. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 

platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi. [Nachdr. der Aufl. Praha 1935–1937]. Praha: Codex Bohemia. ISBN 

8085963604. Výklad k § 16 a § 17. 
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konstatovat, že za osobnost je považován člověk jako jednotlivec, jako subjekt poznání, 

resp. poznávání, prožívání a jednání ve své společenské podstatě i individuálních zvláštnostech, 

jako nejmenší sociální jednotka i určitá psychofyzická a sociálně psychická struktura. Z hlediska 

psychologie se osobnost může jevit jako historicky se krystalizující a vyvíjející se celek, systém 

duševních (ale nepochybně i duchovních) vlastností a tendencí jednotlivce, charakterových rysů, 

schopností, temperamentu, postojů, potřeb a zájmů, vzdělání, náboženského a kulturního 

zaměření, přičemž jedním z podstatných rysů osobnosti je vědomí. Osobnost se projevuje jako 

dynamický systém, jehož rysy se mění podle věkových stupňů; relativně větší stálosti dosahují 

v dospělosti. Psychologické vlastnosti osobnosti jsou zprostředkovány zvláštnostmi nervového 

systému, které však samy o sobě neurčují charakter, zájmy a sklony člověka. Ty se vytvářejí 

v procesu individuálního vývoje vlivem výchovy, výuky a společenského prostředí vůbec, přičemž 

aktivita subjektu („sebetvoření člověka“) v průběhu vývoje roste. Podstatou osobnosti jsou její 

vztahy k vnímané skutečnosti, k druhým lidem, ke kulturně společenským hodnotám, k aktuálnímu 

stavu společensko-politického prostředí apod. Tyto vztahy se projevují ve styku s lidmi, v jednání 

a chování člověka, jeho kulturními výtvory apod. Každá osobnost má obecné vlastnosti všelidské 

povahy, zároveň však odráží specifické historické podmínky své doby, národa, společenského 

zařazení, povolání a má své svérázné, neopakovatelné rysy. Je tak mimo jiné i produktem své 

doby a jejích podmínek; zároveň v té či oné míře svým podílem na tom produkuje tuto dobu a její 

podmínky utvářením a přetvářením svého okolí. Nelze samozřejmě opomenout ani fyzické složky 

osobnosti fyzické osoby, jako je úroveň jejího zdraví, zvláštnosti vyplývající z jejího 

individuálního vzhledu a stavby těla, příslušnosti k mužské nebo ženské populaci, konkrétní 

lidské rase, apod. Přes mnohost jednotlivých složek a aspektů osobnosti je však nutno osobnost 

fyzické osoby vždy vnímat v její ucelenosti a nedělitelnosti.“28 

Nebo též: „Pro základní práva a svobody je, na rozdíl od veřejných statků, typická jejich 

distributivnost. Aspekty lidské existence, jakými jsou např. osobní svoboda, svoboda projevu, 

účast v politickém dění a s tím spjaté volební právo, právo zastávat veřejné funkce, právo 

sdružovat se v politických stranách atd., lze pojmově, věcně i právně členit na části a tyto 

přiřadit jednotlivcům.“29 

Podstatným znakem osobnostních práv v moderním pojetí je též skutečnost, že 

osobnostní práva se týkají všech osob. Ve světle přirozených práv, která byla nesčetněkrát 

deklarována v nejrůznějších prohlášeních o lidských právech, listinách základních práv a svobod 

nebo v mezinárodních smlouvách, je zcela nepřípustné některé osoby z působnosti osobnostních 

                                                 
28 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. července 2000, sp. zn. 30 Cdo 2304/99. 
29 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 9. října 1996, sp. zn. Pl. ÚS 15/96. 
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práv vyloučit. Civilizovaný svět tak za všech okolnostní odmítá jakoukoliv formu otroctví 

a okruh lidských práv vztahuje na všechny fyzické osoby.30 

Thomas Clarence společně s Theodorem Millonem definují osobnost člověka 

z perspektivy psychologie jako komplexní souhrn hluboce zakořeněných psychologických 

vlastností, které se projevují převážně bez našeho vědomí a nelze je snadno měnit. Tyto 

vlastnosti se navenek do značné míry projevují automaticky bez ohledu na naši vůli. Jde tak 

o vnitřní všudypřítomné rysy, jež jsou dány komplikovanou maticí založenou na kombinaci 

biologických dispozic a zkušeností získaných učením. Osobnost člověka zahrnuje rovněž 

individuální charakteristiku vnímání, pocitů, myšlení, ovládání se a chování.31 

Lze tedy uzavřít, že osobnost člověka nelze definovat přesně, je však možné vymezit 

okruh práv, která se osobnosti člověka dotýkají. Tato práva budou ve většině případů stejná pro 

valnou většinu osob, nicméně každá z nich může subjektivně klást důraz na jinou složku 

osobnostních práv. Osobnost člověka je pak souhrnem vrozených absolutních práv, jejichž 

rozvoj a subjektivní přístup k nim je ovlivňován studiem, prostředím, v jakém se osobnost 

rozvíjí, genetikou, životní zkušeností a globální geopolitickou situací. Na osobnost člověka tak 

působí jak objektivní, tak i subjektivní vnější vlivy. Za objektivní vnější vliv lze považovat 

například válku, zemětřesení, morovou epidemii apod. Za subjektivní vlivy působící na osobnost 

člověka pak považuji studium, sport a rozvoj tělesné zdatnosti (v rovině psychické, neboť osoby, 

které pravidelně sportují, by například měly být odolnější vůči stresu), odhodlání cestovat 

a rozvíjet osobnost poznáním cizích kultur apod. Tyto objektivní a subjektivní vlivy společně 

tvoří abstraktní složku osobnosti. Vedle ní dále existuje konkrétní, hmatatelněji uchopitelná 

složka osobnosti. V tomto případě půjde o lidskou integritu, která se projevuje právem na život 

a zdravím (respektive každý člověk je chráněn před zásahy do svého života a zdraví). Do této 

hmatatelné složky lidské osobnosti je pak nezbytné vztáhnout v určitém slova smyslu i projevy 

osobní povahy, a to i v podobě na těle člověka. Tuto tezi lze nejlépe vysvětlit na příkladu. Pokud 

se kdokoliv rozhodne mít dlouhé vlasy, je to bezesporu jeho svobodné rozhodnutí a projev jeho 

osobnostních práv. Pokud tedy jiný do tohoto osobnostního práva zasáhne tím, že danou osobu 

ostříhá, půjde o zásah do osobní integrity a svým způsobem do projevu osobní povahy. 

V žádném případě však takový zásah nelze hodnotit jako zásah do zdraví, neboť vlasy člověku 

dorůstají a jejich oddělení od těla ustřižením nijak negativně nepůsobí na lidské zdraví ani 

nepůsobí bolest. To se projevuje i v tom ohledu, že na rozdíl od amputované paže, která je 

                                                 
30 ZELDIN, W. International Laws: Children’s Rights. The Law Library of Congress. 2007, 17, p. 10. 
31 IMMELMAN, A. and J. THIELMAN. The Personality of U. S. Supreme Court Justice Clarence Thomas. 

(Research report). Collegeville and St. Joseph, MN: St. John’s University and the College of St. Benedict, Unit for 

the Study of Personality in Politics, 2004. 



 

21 

 

tzv. věcí extra commercium, tedy věcí neobchodovatelnou a nepřevoditelnou v souladu se 

zákonem, jsou vlasy obchodovatelné a prodej ustřižených vlasů například pro účely výroby 

paruky zákon připouští. 

Osobnost člověka je tedy tvořena právy abstraktními, fyzicky neuchopitelnými a vedle 

toho i právy do jisté míry hmatatelnými. Pokud jsou vývoj a determinace abstraktní složky 

osobnosti (nikoliv původ, neboť ten je vrozený) popsány výše jako kombinace subjektivních 

a objektivních vlivů, lze též říci, že i hmatatelná složka osobnosti je tvořena subjektivními 

a objektivními vlivy. Mezi subjektivní vlivy lze zařadit například zásady stravování nebo přístup 

ke sportu (s ohledem na fyzickou stránku věci, nikoliv psychickou), tj. to, jak ovlivňujeme náš 

zevnějšek. Objektivním vlivem je pak především genetika nebo například vrozené postižení 

(pokud není způsobené geneticky, neboť jinak jde o tentýž objektivní vliv).  

Osobnost člověka tedy lze alespoň částečně definovat, a to jako souhrn vnějších 

i vnitřních práv a vlastností, s kterými se člověk rodí a které se v kontextu vnějších i vnitřních 

a subjektivních i objektivech vlivů vyvíjejí za života člověka. Za jistých okolností lze pak status 

osobnost člověka přiznat i prozatím nenarozenému plodu za předpokladu, že se dítě narodí živé 

a vyhovuje to právům dítěte,32 a též osobě zemřelé, pokud dojde k neoprávněnému zásahu do 

jejích osobnostních práv, která lze chránit i po smrti.33 

2.2. Ochrana osobnosti 

Právo na ochranu osobnosti, respektive principy smyslu ochrany osobnosti lze spatřit 

v ustanovení § 3 odst. 1 občanského zákoníku.34 Za ochranu osobnosti považuji zejména 

jakékoliv jednání člověka, které činí před tím, aby odvrátil zásah do jeho osobních práv, anebo 

jednání, které činí k tomu, aby došlo k náhradě škody a odškodnění nemajetkové újmy, která mu 

byla způsobena. Jednoznačně s chirurgickou přesností ovšem pojem „ochrana osobnosti“ 

definovat nelze, neboť rozsah toho, co je možné pod tento pojem subsumovat, se stále vyvíjí. 

I při vymezení nadepsaného pojmu je velmi nápomocná judikatura. Například Nejvyšší soud 

„ochranu osobnosti“ definoval takto: „Občanský zákoník právo na ochranu osobnosti fyzické 

osoby upravuje jako jednotné právo, jehož úkolem je v občanskoprávní oblasti zabezpečit 

                                                 
32 Ustanovení § 25 občanského zákoníku: „Na počaté dítě se hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje jeho 

zájmům. Má se za to, že se dítě narodilo živé. Nenarodí-li se však živé, hledí se na ně, jako by nikdy nebylo.“ 
33 Ustanovení § 82 občanského zákoníku: „(1) Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby 

bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. (2) Po smrti člověka se může 

ochrany jeho osobnosti domáhat kterákoli z osob jemu blízkých.“ 
34 Ustanovení § 3 odstavce 1 občanského zákoníku: „Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho 

přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí 

bezdůvodně újmu druhým.“ 
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respektování osobnosti fyzické osoby a její všestranný svobodný rozvoj. Jde o důležité rozvedení 

a konkretizaci čl. 7, 8, 10, 11, 13 a 14 Listiny. Přitom v tomto jednotném rámci práva na 

ochranu osobnosti existují jednotlivá dílčí práva, která zabezpečují občanskoprávní ochranu 

jednotlivých hodnot (stránek) osobnosti fyzické osoby jako neoddělitelných součástí celkové 

fyzické a psychicko-morální integrity osobnosti. Výčet těchto jednotlivých práv tak, jak jsou 

uvedena v občanském zákoníku, je pak pouze demonstrativní.“35 

Ochranu osobnosti lze do značné míry spatřovat i v ochraně pokojného stavu – v ochraně 

stavu, kdy naše práva nejsou ničím rušena (byť jde o vymezení jen poloviny smyslu ochrany 

osobnosti, neboť ta nutně musí zahrnovat i ochranu před již probíhajícím narušením pokojného 

stavu, náhradu škody (naturální restituci) a náhradu nemajetkové újmy v penězích). Ochranu 

pokojného stavu je však možné považovat za značnou část ochrany osobnosti. Výkladem pojmu 

„Ochrana pokojného stavu“ se zabýval Jan Hurdík, který k němu uvedl: „Ochrana pokojného 

stavu, obč. právo poskytuje ochranu nejen ohroženým nebo porušeným subjektivním právům, 

nýbrž v zákonem stanovených situacích i tzv. pokojnému stavu. Jde o ochranu stavu, který se 

vytvořil a nerušeně trval po takovou dobu, kdy již s ohledem na okolnosti lze hovořit o stavu 

pokojném. Tento stav nemusí být v souladu s právem, může jít i o protiprávní stav. V případě 

zřejmého zásahu do pokojného stavu se lze domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy, 

který může předběžně zásah zakázat nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav.“36 Ochranu 

osobnosti lze v tomto světle vnímat jako veškerou snahu, která nás vede k tomu, abychom 

uchovali pokojný stav, tedy stav vnějšího a vnitřního prostředí, které nám vyhovuje. Půjde tedy o 

jednání, která vedeme k tomu, abychom odvrátili hrozící útok (nutná obrana), jednání, kterého se 

i přes zákaz dopustíme, abychom chránili svoje zdraví (krajní nouze a řízení po požití alkoholu) 

apod. Jak jsem však již uvedl, jde pouze o polovinu definice ochrany osobnosti. Druhou částí 

této definice je jednání postižené osoby, které má vést k odstranění či kompenzačnímu zmírnění 

následků vzniklých v důsledku zásahu do osobnostních práv. 

Na druhou stranu pod ochranu osobnosti nelze podřadit jakékoliv jednání, které činíme 

vůči každému zásahu do naší integrity, respektive z ochrany osobnosti je nutné vyjmout jednání, 

kterým se bráníme vůči běžným nepříjemnostem. Pokud nám ráno v přeplněném metru jiný 

pasažér bude stát na noze, může to být nepříjemné, avšak zdvořilostní frázi, zda s nohou může 

přešlápnout, nelze podřadit pod ochranu osobnosti. Za preventivní ochranu před zásahem do 

našich osobnostních práv tak lze považovat pouze ochranu před jednáním, které by bylo 

                                                 
35 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2007, sp. zn. 30 Cdo 154/2007. 
36 HURDÍK, J. Ochrana pokojného stavu. In: HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2009. Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1. 
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způsobilé do našich osobnostních práv skutečně zasáhnout. Mezi takové jednání drobné 

nepříjemnosti řadit nelze.37 

Ochranu osobnosti lze též vymezit za pomoci logického výroku a contrario. Je-li právem 

jedince žít svůj život dle vlastního uvážení, a contrario ochranou osobnosti bude veškeré jednání 

směřující proti zásahům do tohoto práva, nebo jednání směřující k nápravě takového práva. 

Veškeré jednání samozřejmě musí být činěno v rámci subjektivních osobnostních práv, tj. nesmí 

překračovat objektivní právo. Za ochranu osobnosti nelze v žádném případě považovat jednání, 

které by bylo v rozporu s objektivním právem. Ochranou osobnosti lze nazývat pouze to jednání, 

které je činěno v souladu se zákonem, a tedy stejně jako osobnost člověka je právem uznáváno 

a chráněno.38  

Závěrem této části bych pojem „ochrana osobnosti“ rád vymezil svými slovy obdobně, 

jak jsem ji popsal ve své rigorózní práci „Ochrana osobnosti v kybernetickém prostoru“. Právo 

jedince usilovat o svoje štěstí lze v diagramu načrtnout jako spojnici dvou bodů. Aktuální stav je 

bod A a cílový stav je bod B. Přímka mezi oběma body pak naznačuje plynutí času a naše úsilí 

bodu B dosáhnout. Jen pro vysvětlení – bod B může znamenat i udržení stavu v bodu A a přímka 

pak naznačuje míru našeho úsilí v čase, které musíme vynaložit k tomu, aby byl stav v bodě A 

zachován. Jakýkoliv zásah do přímky mezi oběma body, který ji odkloní, prodlouží, zkřiví apod., 

lze považovat za zásah do našich osobnostních práv, neboť nám bylo znemožněno nebo ztíženo 

dosáhnout svého štěstí. Veškeré jednání, kterým bude jakákoliv osoba ochraňovat přímé vedení 

spojnice bodů A a B (tj. jednání zabraňující zkřivení této spojnice), stejně tak jako jednání, které 

může následně usilovat o naturální restituci (opětovné narovnání přímky) či finanční kompenzaci 

(finanční kompenzace za to, že přímka bude delší), lze ve světle výše uvedeného považovat za 

ochranu osobnosti.  

                                                 
37 OLIPHANT, K., P. ZHANG a L. CHEN. The legal protection of personality rights: Chinese and European 

perspectives. Boston: Brill Nijhoff, 2018, s. 90. ISBN 9789004276291. 
38 Článek 2 odst. 3 Listiny. 

HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 62. Beckovy právnické učebnice. 

ISBN 978-80-7400-049-2.: „Zákon je dominujícím vnitrostátním pramenem správního práva. Je aktem, který 

charakterizuje stát s parlamentním zřízením, aktem, jenž prošel ústavou stanoveným zákonodárným procesem a na 

kterém se usnesl parlament, když se dříve na něm zúčastnili i ostatní zákonodární „činitelé“ (obyvatelstvo, hlava 

státu, ministři), a který byl publikován v úřední sbírce zákonů. (…) Zákon je nadřazen ostatním pramenům, které mu 

nemohou odporovat. Pouze na základě zákona je možné ukládat povinnosti (čl. 4 odst. 1 LPS). Výsadní postavení 

není ovšem úplně neomezené. Ústavní normy stojí nad ním a zákony musí být s nimi v souladu. Tento vztah má 

i pozitivní stránku: zákonodárce má povinnost je formou zákona provádět. (…) Zákon je určující v procesu realizace 

práva, je i kritériem jeho kontroly.“ 
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2.3. Lékař 

Definovat lékaře je pro účely předkládané disertační práce poměrně jednoduché. 

V souladu se zákonem o poskytování zdravotních služeb půjde o tzv. poskytovatele zdravotních 

služeb anebo zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb (ovšem jen na pozici lékaře, neboť 

zaměstnancem poskytovatele zdravotních služeb je i zdravotní sestra, sanitář apod.). 

Poskytovatele zdravotních služeb zákon o poskytování zdravotních služeb definuje jako fyzickou 

nebo právnickou osobu, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb39 podle zákona 

o poskytování zdravotních služeb. Pro účely předkládané disertační práce bude lékař 

představovat pouze fyzickou osobu, která je oprávněna poskytovat citované zdravotní služby, 

                                                 
39 Ustanovení § 2 odstavce 2 zákona o poskytování zdravotních služeb: „Zdravotními službami se rozumí 

a) poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona zdravotnickými pracovníky, a dále činnosti vykonávané jinými 

odbornými pracovníky, jsou-li tyto činnosti vykonávány v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče, 

b) konzultační služby, jejichž účelem je posouzení individuálního léčebného postupu, popřípadě navržení jeho změny 

nebo doplnění, a další konzultace podporující rozhodování pacienta ve věci poskytnutí zdravotních služeb 

prováděné dalším poskytovatelem zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) nebo zdravotnickým pracovníkem, 

kterého si pacient zvolil, 

c) nakládání s tělem zemřelého v rozsahu stanoveném tímto zákonem, včetně převozu těla zemřelého na patologicko-

anatomickou pitvu nebo zdravotní pitvu a z patologicko-anatomické pitvy nebo ze zdravotní pitvy prováděné 

poskytovatelem podle zákona o pohřebnictví, 

d) zdravotnická záchranná služba, 

e) zdravotnická dopravní služba, jejímž účelem je 

1. přeprava pacientů mezi poskytovateli nebo k poskytovateli a zpět do vlastního sociálního prostředí, je-li to 

nezbytné k zajištění poskytnutí zdravotních služeb, 

2. rychlá přeprava zdravotnických pracovníků k zabezpečení neodkladné péče u poskytovatele, 

3. přeprava osob včetně zemřelého pacienta související s prováděním transplantací, neodkladná přeprava tkání 

a buněk určených k použití u člověka, přeprava léčivých přípravků, krve a jejích složek a zdravotnických prostředků 

nezbytných pro poskytnutí neodkladné péče nebo přeprava dalšího biologického materiálu, 

f) přeprava pacientů neodkladné péče, kterou se rozumí jejich přeprava mezi poskytovateli výhradně za podmínek 

soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy, 

g) zdravotní služby v rozsahu činnosti odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení podle jiných právních předpisů 

upravujících postupy pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských orgánů, tkání a buněk, 

h) zdravotní služby v rozsahu činnosti zařízení transfuzní služby nebo krevní banky podle právního předpisu 

upravujícího výrobu transfuzních přípravků, jejich skladování a výdej, 

i) protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba (dále jen „záchytná služba“). 

(3) Zdravotními službami se rovněž rozumí specifické zdravotní služby podle zákona o specifických zdravotních 

službách, zdravotní služby podle zákona upravujícího transplantace nebo zákona upravujícího umělé přerušení 

těhotenství. 

(4) Zdravotní péčí se rozumí 

a) soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem 

1. předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního stavu (dále jen „nemoc“), 

2. udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu, 

3. udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení, 

4. pomoci při reprodukci a porodu, 

5. posuzování zdravotního stavu, 

b) preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné zdravotní výkony prováděné 

zdravotnickými pracovníky (dále jen „zdravotní výkon“) za účelem podle písmene a), 

c) odborné lékařské vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.“ 
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popřípadě půjde o fyzickou osobu, která je v zaměstnaneckém či obdobném poměru k právnické 

osobě, jež je oprávněna poskytovat zdravotní služby.40 

Pro účely poskytování zdravotních služeb musí lékař získat odpovídající vzdělání. 

Podmínky získání a uznání lékařského vzdělání jsou upraveny zákonem č. 95/2004 Sb. Odborná 

způsobilost k výkonu povolání lékaře se získává absolvováním nejméně šestiletého prezenčního 

studia ve smyslu § 44 odstavce 4 zákona o vysokých školách, které obsahuje teoretickou 

a praktickou výuku v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu 

všeobecné lékařství.41 

Pro účely předkládané disertační práce tedy lze za lékaře považovat osobu, která získala 

potřebné vzdělání a zejména, nikoliv však výlučně, v přímém či nepřímém kontaktu pečuje 

o pacienta, provádí vyšetření nebo lékařský zákrok, podílí se na provedení vyšetření nebo na 

lékařském zákroku či vyhodnocuje anebo se podílí na vyhodnocení vyšetření či lékařského 

zákroku, a to tak, že jde o poskytovatele zdravotních služeb, anebo osobu, která tuto činnost pro 

poskytovatele zdravotních služeb vykonává.  

2.4. Pacient 

Pojem pacient je též definován zákonem o poskytování zdravotních služeb, a to jako 

fyzická osoba, které jsou poskytovány zdravotní služby.42 Důvodová zpráva k zákonu 

o zdravotních službách k definici pojmu „pacient“ dále uvádí, že pacientem je jakákoliv osoba, 

ať zdravá, či nemocná, které se poskytují zdravotní služby (a to i například poradenství nebo 

posouzení zdravotní způsobilosti k práci nebo jiné činnosti). Výjimkou bude poradenství 

ve vztahu k třetí osobě. Pokud například zákonný zástupce navštíví lékaře, aby s ním konzultoval 

zdravotní stav svého dítěte, bude pacientem dítě, nikoliv však zákonný zástupce. Pacientovi též 

v průběhu poskytování zdravotních služeb může tyto služby poskytovat více ošetřujících 

zdravotnických pracovníků současně, a to v návaznosti na zdravotní stav pacienta a potřebu 

poskytnutí zdravotních služeb (zdravotní péče).43 

Pacientem tedy pro účely této disertační práce bude zdravá, či nemocná osoba, která 

vyhledá odbornou pomoc lékaře nebo lékařů, kdy na základě poskytování zdravotních služeb 

mezi pacientem a lékařem (popřípadě poskytovatelem zdravotních služeb, který lékaře 

zaměstnává) vznikne právní vztah – smlouva o zdravotní péči. 

                                                 
40 Ustanovení § 2 odstavce 1 zákona o poskytování zdravotních služeb. 
41 Ustanovení § 4 odstavce 1 zákona č. č. 95/2004 Sb. 
42 Ustanovení § 3 odstavce 1 zákona o zdravotních službách. 
43 Důvodová zpráva k návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách). 
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3. Postavení pacienta při poskytování zdravotních služeb 

Jak bylo vymezeno v předchozí kapitole, pacient je zdravá, či nemocná osoba, která 

u lékaře vyhledává odbornou pomoc pro sebe, anebo odbornou pomoc u lékaře vyhledává třetí 

osoba pro pacienta (například rodič konzultující zdravotní stav dítěte). Mezi pacientem 

a poskytovatelem zdravotních služeb (lékařem samým nebo jinou fyzickou či právnickou 

osobou) tak vzniká právní vztah-smlouva o péči o zdraví. S ohledem na citlivost předmětného 

vztahu stanoví zákon o poskytování zdravotních služeb a občanský zákoník pacientovi celou 

řadu práv, která mu mají zaručit kvalitní poskytnutí zdravotních služeb a zároveň vysokou míru 

informovanosti pacienta před tím, než k poskytnutí zdravotních služeb dojde. Tato kapitola 

shrnuje postavení pacienta při poskytování zdravotních služeb během všech fází poskytování 

zdravotních služeb.  

3.1. Postup před zahájením poskytování zdravotních služeb 

Základní zásadou poskytování zdravotních služeb pacientovi je, že je lze poskytnout 

pouze se souhlasem pacienta, tento souhlas musí tedy být pacientem dán před tím, než dojde 

k poskytnutí zdravotních služeb, vyjma zákonných výjimek.44 Touto problematikou se zabýval 

i Ústavní soud, který dovodil, že skutečně nelze násilím vnutit poskytnutí zdravotních služeb 

v situaci, kdy je daná osoba odmítá. Takové odmítnutí pacienta tedy i vylučuje trestněprávní 

odpovědnost osoby, která pacienta neošetří, ačkoliv by jej za jiných okolností ošetřit musela.45 

                                                 
44 Ustanovení § 28 odstavce 1 zákona o poskytování zdravotních služeb. 

V souladu s ustanovením § 38 odstavce 1 zákona o poskytování zdravotních služeb lze pacienta bez souhlasu 

hospitalizovat, jestliže: mu bylo pravomocným rozhodnutím soudu uloženo ochranné léčení formou lůžkové péče, 

mu je nařízena izolace, karanténa nebo léčení podle zákona o ochraně veřejného zdraví, mu je podle trestního řádu 

nebo zákona o zvláštních řízeních soudních nařízeno vyšetření zdravotního stavu, ohrožuje bezprostředně 

a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod 

vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak nebo jeho zdravotní stav 

vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby vyslovil souhlas. Nezletilého pacienta nebo 

pacienta s omezenou svéprávností lze bez souhlasu zákonného zástupce nebo opatrovníka hospitalizovat též 

v případě, jde-li o podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání. 
45 Nález Ústavního soudu ze dne 2. ledna 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16: „V případě svéprávné dospělé osoby, jejíž 

rozhodovací schopnost není vyloučena momentální situací, není legitimní, aby stát umožnil zásah do její 

nedotknutelnosti z důvodu ochrany jí samé. V kontextu poskytování zdravotních služeb je též nutno reflektovat 

zvláštní pozici lékaře vůči pacientovi. Lékař s ohledem na své odborné znalosti a dovednosti má vůči pacientovi 

zřejmou převahu. Tato převaha může v některých případech vést k tomu, že lékař se dostane vůči pacientovi do 

pozice moci, konkrétně možnosti o pacientovi rozhodovat. Proto je důležité stanovit jasná pravidla vztahu mezi 

lékařem a pacientem a definovat práva pacientů, aby se zabránilo možnému zneužití této moci. I v oblasti 

poskytování zdravotní péče je třeba ctít zásadu svobody a autonomie vůle a možnost pacienta odmítnout poskytnutí 

péče, byť by byla i považována za nezbytnou pro zachování jeho života. Lékaři a další zdravotničtí pracovníci 

mohou takové osoby přesvědčovat, mohou se snažit je přimět ke změně jejich postoje, pokud je zjevně pro ně 

škodlivý, ale v konečném důsledku nemohou zabránit realizaci rozhodnutí o odmítnutí péče, které bylo učiněno na 

základě svobodné a vážné vůle dospělé svéprávné osoby, pouze z toho důvodu, že se domnívají, že toto rozhodnutí 

danou osobu poškozuje. Proto jedná-li jakákoli osoba v souladu s těmito pravidly, a potřebnou péči neposkytne 
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Zároveň pacient musí být náležitě poučen o svém zdravotním stavu a následcích doporučené 

léčby, ale i naopak o následcích odmítnutí doporučené léčby tak, aby se mohl zcela svobodně 

a odpovědně rozhodnout, zda si přeje, aby mu zdravotní služby byly poskytnuty.46 

Před zahájením poskytování zdravotních služeb má dále pacient následující práva: zvolit 

si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, jež odpovídají zdravotním 

potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud právní předpisy nestanoví jinak, vyžádat si 

konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu 

poskytuje zdravotní služby. To ovšem neplatí v situaci, jde-li o poskytování neodkladné péče 

nebo o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence. Pacient má 

dále před zahájením poskytování zdravotních služeb právo být seznámen s vnitřním řádem 

zdravotnického zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, být předem informován o ceně 

poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného 

zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje.47 

Jak je uvedeno již výše, pacientovi musí být poskytnuty odpovídající informace, které mu 

umožní přijmout rozhodnutí ohledně poskytnutí zdravotních služeb. Tyto informace se podávají 

zejména prostřednictvím tzv. informovaného souhlasu. Informovaný souhlas se v medicínském 

právu objevil prvně v právní praxi, a to v rozsudku Salgo v. Leland Stanford etc. Bd. Trustees, 

kde bylo u soudu uvedeno: „A physician violates his duty to his patient and subjects himself to 

liability if he withholds any facts which are necessary to form the basis of an intelligent consent 

by the patient to the proposed treatment.“ Volně přeloženo: „Lékař poruší své povinnosti, které 

má k pacientovi, pokud mu zamlčí jakoukoliv podstatnou okolnost nutnou pro rozumné posouzení 

navržené léčby.“48 Informovaný souhlas lze vymezit jako „autonomní autorizaci medicínského 

zákroku za určitých stanovených podmínek.“49 Informovaný souhlas je též možné definovat jako: 

„proces komunikace směřující k vzájemnému a společnému rozhodnutí o nejvhodnější 

                                                                                                                                                             
s ohledem na nesouhlas svéprávného dospělého pacienta, nemůže spáchat trestný čin neposkytnutí pomoci, neboť by 

nebyl naplněn jeden z nezbytných znaků trestného činu – protiprávnost jednání.“ 
46 Právní věta rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2013, sp. zn. 30 Cdo 1483/2013: „Fyzická osoba má 

právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, přičemž musí mít k dispozici instrumenty, aby sama mohla 

realizaci těchto základních práv ovlivňovat. Proto nelze způsobilost fyzické osoby v tomto směru omezit a léčbě se 

může podrobit pouze na základě svobodného a informovaného souhlasu.“ 
47 Ustanovení § 28 odstavce 3 zákona o poskytování zdravotních služeb. 
48 Salgo v. Leland Stanford etc. Bd. Trustees. Civ. No. 17045. First Dist., Div. One. Oct. 22, 1957. Kompletní znění 

předmětného judikátu v anglickém jazyce je možné nalézt na: http://law.justia.com/cases/california/court-of-

appeal/2d/154/560.html. 

DOLEŽAL, A. Informovaný souhlas – historická analýza vztahu lékaře a pacienta. Časopis zdravotnického práva 

a bioetiky. 2016, č. 3, s. 52–71. 
49 BEAUCHAMP, T. L. and R. R. FADEN. A history and theory of informed consent. New York: Oxford University 

Press, 1986, s. 274. 
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medicínské péči – sdílení rozhodovací autority.“50 Lze však najisto tvrdit, že účelem 

informovaného souhlasu je poskytnout pacientovi dostatečné informace o zamýšlené léčbě tak, 

aby se pacient mohl odpovědně a svobodně rozhodnout o tom, zda navrženou léčbu bude 

akceptovat a případně jakou léčbu bude akceptovat (pokud je možné požadovaného výsledku 

dosáhnout různými způsoby, například fixace končetiny pomocí operace a šroubu či 

konzervativní cestou za pomoci sádry a delšího klidového režimu pacienta).  

Náležitosti informovaného souhlasu jsou v prostředí poskytování zdravotních služeb 

včleněny do zákona o poskytování zdravotních služeb, a to zejména do jeho ustanovení § 31  

a § 34. Má se za to, že svobodný souhlas pacient udělí tehdy, je-li souhlas dán bez jakéhokoliv 

nátlaku. Pro udělení souhlasu musí být též postaveno najisto, že pacient danému souhlasu, 

respektive jeho smyslu porozuměl. Před udělením souhlasu pacientovi musí být poskytnuty 

srozumitelným způsobem a v dostatečném rozsahu informace o jeho zdravotním stavu 

a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách. Zároveň musí být 

pacientovi umožněno (případně osobě určené pacientem) klást doplňující otázky vztahující se 

k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně 

zodpovězeny. Pacient musí být informován zejména o: příčině a původu nemoci, jsou-li známy, 

jejím stadiu a předpokládaném vývoji, účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných 

důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů, 

jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro 

pacienta, další potřebné léčbě, omezeních a doporučeních ve způsobu života s ohledem na 

zdravotní stav a o možnosti vzdát se podání informace o zdravotním stavu a též o možnosti určit 

osoby, kterým mají být poskytovány informace o jeho zdravotním stavu, nebo vyslovit zákaz 

o podávání informací o zdravotním stavu určitým osobám. Výjimkou povinnosti poskytnout 

informovaný souhlas je situace, kdy pacient v důsledku svého zdravotního stavu není schopen 

poskytované informace vůbec vnímat.51 

Zajímavý korektiv v poskytování informací pacientům dovodil Ústavní soud, když 

rozhodl, že není porušením povinnosti poskytovat zdravotnické služby lege artis, pokud lékař 

pacienta dostatečně objektivně neinformuje o možnosti chirurgického zákroku z toho důvodu, že 

jej sám z důvodu rizikovosti neprovádí.52 Dle mého názoru by zde pacient měl být informován 

                                                 
50 KATZ, J. The silent world of doctor and patient. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2002, s. 85. ISBN 

9780801857805. 

DOLEŽAL, A. Informovaný souhlas – historická analýza vztahu lékaře a pacienta. Časopis zdravotnického práva 

a bioetiky. 2016, č. 3, s. 52–71 
51 Ustanovení § 31 a § 34 zákona o zdravotních službách. 
52 Právní věta usnesení Ústavního soudu ze dne 24. června 2016 sp. zn. II. ÚS 455/16: „Považovala-li žalovaná 

chirurgický zákrok důvodně za nepřijatelně rizikový, byla informace o jeho neproveditelnosti poskytnutá 
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o možné léčbě objektivně, nikoliv subjektivně dle osobní zkušenosti lékaře. Tuto úvahu 

Ústavního soudu tak hodnotím negativně. 

Závěrem lze shrnout obecné náležitosti řádného informovaného souhlasu. Za ty považuji: 

sdělení informací, porozumění, dobrovolnost, kompetence, souhlas – povolení.53 Též je podle 

mého názoru potřeba informace poskytované pacientovi do značné míry individualizovat. Lékař 

by při poskytování informací pacientovi měl vždy respektovat vědomostní vyspělost pacienta 

a jeho chápavost. Lékař bude nucen vyvinout jistě odlišnou míru vysvětlení způsobu provedení 

a důsledků komplikovaného chirurgického zákroku, pokud jej bude popisovat osobě pracující 

například v oboru stavebnictví oproti vysvětlení stejného zákroku veterinárnímu lékaři. Nicméně 

nelze rezignovat na jakékoliv vysvětlení, ale je povinností lékaře podání informace podat tak, 

aby pacient jejich obsah pochopil. 

Informace podávané pacientovi mohou být poskytovány ústně. Poskytnutí písmenných 

informací se vyžaduje pouze tehdy, stanoví-li tak právní předpisy (například v případě dárcovství 

orgánu) nebo pokud tak s ohledem na charakter poskytovaných zdravotních služeb určí 

poskytovatel. Souhlas s hospitalizací musí být vždy v písemné formě.54  

3.2. Postup při poskytování zdravotních služeb 

Pacient má nárok na vyžadování poskytnutí zdravotních služeb na náležité úrovni, 

tj. zejména aby zdravotní služby byly poskytnuty dostatečně erudovanou osobou. Při 

poskytování zdravotních služeb má dále pacient právo: na úctu, důstojné zacházení, 

na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu 

s charakterem poskytovaných zdravotních služeb, na nepřetržitou přítomnost zákonného 

zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče 

byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou, na 

nepřetržitou přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž 

svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě 

                                                                                                                                                             
stěžovatelce projevem úrovně jejích odborných poznatků, která limitovala i její představivost ohledně případné 

schopnosti jiného zdravotnického zařízení chirurgický zákrok s ještě přijatelnou mírou rizika provést. Takový postup 

svědčí nikoli o porušení povinnosti poskytovat zdravotní péči „v souladu se současnými dostupnými poznatky 

lékařské vědy“ podle § 11 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, či § 31 odst. 1 písm. a) a odst. 2 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 

ale spíše o systémem zdravotní péče daných rozdílech v profesní kvalitě práce mezi jednotlivými zdravotnickými 

zařízeními, z nichž v jednom byl posléze chirurgický zákrok proveden.“ 
53 DOLEŽAL, A. Informovaný souhlas – historická analýza vztahu lékaře a pacienta. Časopis zdravotnického práva 

a bioetiky. 2016, č. 3, s. 52–71. 

BEAUCHAMP, T. L. and R. R. FADEN. A history and theory of informed consent. New York: Oxford University 

Press, 1986, s. 274. 
54 Ustanovení § 34 zákona o poskytování zdravotních služeb. 
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důsledky jejich poskytnutí, na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem (vyjma 

zákonných omezení, například je-li pacient ve vazbě či výkonu trestu), znát jméno, popřípadě 

jména a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných 

na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon 

zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě 

provádějí činnosti, které jsou součástí výuky, odmítnout přítomnost osob, které nejsou na 

poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání 

zdravotnického pracovníka, přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo 

jednodenní péče, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, 

který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud právní předpisy nestanoví jinak, přijímat 

ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči a duchovní podporu od 

duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob 

pověřených výkonem duchovenské činnosti v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který 

neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, nestanoví-li jiný právní 

předpis jinak. Například návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení 

jeho života nebo vážného poškození zdraví, nestanoví-li jiný právní předpis jinak, na 

poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality 

a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.55 

Pro případ poskytování zdravotních služeb je pacient oprávněn předem vyslovit přání, 

v jakém rozsahu a jakým způsobem mu zdravotní služby mají být poskytovány. Jde o institut 

tzv. „dříve vysloveného přání“, které pacient vysloví pro případ, že by se dostal do takového 

zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas, nebo nesouhlas s poskytnutím 

zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas, nebo nesouhlas předem vyslovit. 

Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho k dispozici, a to za 

podmínky, že v době poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve 

vyslovené přání vztahuje, a pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit 

nový souhlas, nebo nesouhlas. Při poskytování zdravotních služeb je respektováno jen takové 

dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích 

jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient 

registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání 

souvisí. Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným 

podpisem pacienta. 

                                                 
55 Ustanovení § 28 odstavce 3 zákona o poskytování zdravotních služeb. 
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Výjimkou z povinnosti respektovat při léčbě dříve vyslovené přání jsou tyto situace: 

pokud od doby vyslovení dříve vysloveného přání došlo v poskytování zdravotních služeb, 

k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient 

vyslovil souhlas s jejich poskytnutím (rozhodnutí o nerespektování dříve vysloveného přání 

pacienta a důvody, které k němu vedly, se zaznamenají do zdravotnické dokumentace vedené 

o pacientovi), pokud dříve vyslovené přání nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je 

aktivní způsobení smrti, pokud by splnění dříve vysloveného přání mohlo ohrozit jiné osoby 

a pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové 

zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti. Zároveň zde platí 

obecná výjimka, že dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty 

s omezenou svéprávností. 

3.3. K úhradám za poskytnuté zdravotní služby 

Velmi zajímavou otázkou v postavení pacienta při poskytování zdravotních služeb je 

problematika hrazení poskytnutých zdravotních služeb. Jak je již uvedeno výše, pacient musí být 

lékařem předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo pouze 

částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho 

zdravotní stav umožňuje. Jinými slovy, pacient musí být informován o tom, zda jsou 

poskytované služby hrazeny dle zákona o veřejném zdravotním pojištění, nebo zda je povinen 

cenu či její část za poskytnuté zdravotní služby uhradit sám. V tomto směru nevnímám žádné 

nejasnosti ani problém, neboť tato informace musí být poskytnuta pacientovi předem, a pacient 

je tak oprávněn se svobodně rozhodnout, zda poskytnutí zdravotních služeb akceptuje, či nikoliv. 

Zákon o veřejném zdravotním pojištění však ve svém ustanovení § 11 odstavci 1 písmene 

d) stanoví, že pojištěnec (pacient) má právo na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za 

podmínek stanovených tímto zákonem, přičemž poskytovatel zdravotních služeb nesmí za tyto 

hrazené služby přijmout od pojištěnce žádnou úhradu. Jsem toho názoru, že poskytovatele 

zdravotních služeb podmínku nepřijetí žádné další úhrady ze strany pacienta notně obcházejí 

a porušují tak zákon a často i smlouvu, kterou mají uzavřenou se zdravotní pojišťovnou, neboť 

předmětné ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění se tam často promítá.56 

                                                 
56 Vzorová smlouva Všeobecné zdravotní pojišťovny uzavřená s Vojenským lázeňským a rekreačním zařízení, ze 

dne 7. 1. 2013 článek III odstavec 2 písmeno k): „Poskytovatel nepodmíní právo pojištěnce na svobodnou volbu 

lékaře, poskytovatele nebo poskytnutí hrazených služeb žádnými registračními poplatky nebo sponzorskými dary 

a za poskytnuté hrazené služby nebude od pojištěnce, pokud to nevyplývá z právních předpisů, vybírat žádnou 

finanční úhradu.“; 

Ustanovení § 11 odstavce 1 písmene d) zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
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Na webech některých poskytovatelů zdravotních služeb lze dohledat, že poskytované 

zdravotní služby jsou sice službami hrazenými z veřejného zdravotního pojištění, avšak jejich 

poskytnutí je podmíněno úhradou ročního příspěvku, členství v bonus klubu apod. Na webu 

poskytovatele zdravotních služeb, Unicare Medical Center, najdeme například následující 

nabídku: „Postaráme se o nezbytnou administrativu spojenou se zdravotní péčí, včetně 

komunikace s vaší pojišťovnou. Naplánujeme Vaše návštěvy praktického lékaře i specialistů. 

Zajistíme následnou péči a zašleme vám výsledky vyšetření, které jste absolvoval. Budeme 

průběžně monitorovat vaše zdraví a zvát vás na pravidelné preventivní prohlídky.“57 Z nabídky 

je tedy zřejmé, že poskytovaná zdravotní péče je hrazena zdravotní pojišťovnou. Za touto 

nabídkou ovšem následuje ceník nazvaný jako ceník členských programů, který pacienta dále 

seznamuje s tím, že si může objednat balíček Comfort za roční poplatek 11.900 Kč, Comfort 

plus za roční poplatek 23.900 Kč a balíček Exclusive za roční poplatek 35.900 Kč. Poskytovatel 

zdravotních služeb tak podle mého názoru nejen flagrantně porušuje zákon o veřejném 

zdravotním pojištění, ale též i článek 31 Listiny.58 Petr Tröster zdravotní pojištění definuje jako: 

„Způsob řešení nahodilých, v budoucnosti nastalých sociálních situací (nemoc nebo úraz) 

fyzických osob. Jeho podstatou je soustředění určitého objemu finančních prostředků 

pravidelným přispíváním do fondu zdravotního pojištění a v případě vzniku sociální události 

úhrada nákladů zdravotní péče. Jde tedy o způsob uspokojování potřeb jednotlivců pomocí 

velkého počtu (množiny) jednotlivců, kteří pociťují či mají stejné potřeby (princip vzájemnosti) 

a jsou ochotni či jim to zákon ukládá sdružit se ke společnému řešení (princip solidarity) těchto 

potřeb.“59 Zároveň je nutné akcentovat úlohu státu, jehož povinností je chránit zdraví svých 

občanů.60 Mám tak za to, že podobné nastavení poskytování zdravotních služeb je nejen 

protizákonné, ale může se dostat i do rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Zároveň 

mám za to, že zde selhává ve své úloze i stát, který by měl aktivně obcházení a porušování 

zákona eliminovat, zvláště pak za situace, kdy dochází k zásahům do osobnostních práv 

pacientů, což v naznačeném případě jistě dochází, neboť rychlost poskytnutí běžné lékařské péče 

se pak odvíjí od finančního zázemí pacienta a od jeho vůle stát se členem nabízeného programu. 

                                                 
57 Unicare Medical Center. Klienti českých pojišťoven. Unicare.cz [online]. © 2018 [cit. 2018-07-26]. Dostupné z: 

https://www.unicare.cz/cs/services/czech-insurance 
58 Článek 31 Listiny: „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na 

bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“ 
59 TRÖSTER, P. Právo sociálního zabezpečení. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 117–118. 

Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-032-4. 
60 Viz Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2018, sp. zn. Pl. ÚS 7/17: „Ochrana lidské svobody bez ochrany 

lidského života, zdraví a životního prostředí, které život i jeho svobodu umožňuje, by postrádala smysl. Z práva na 

ochranu zdraví (čl. 31 Listiny) vyplývá pozitivní povinnost státu konat a chránit zdraví nejrůznějšími potřebnými 

opatřeními.“ 
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Při úhradě ročního příspěvku ve výši několika tisíc až desetitisíc korun českých totiž jistě čekací 

doba bude podstatně kratší než v případě běžného praktického lékaře (nebo jiného specialisty), 

který žádné zvláštní platby nevyžaduje. Takový přístup k věci hodnotím jako neakceptovatelný. 

Přitom se nejedná o ojedinělou situaci, neboť podobných nabídek existuje celá řada. 

Jsem toho názoru, že by poskytovatelé zdravotních služeb v žádném případě neměli 

naznačeným (ani jiným) způsobem obcházet zákon, neboť to může mít negativní důsledky pro 

plošnou kvalitu poskytování zdravotnické péče. Pokud rezignujeme na to, že kvalita a dostupnost 

zdravotních služeb se bude odvíjet od výše příjmů pacienta a jeho možnosti investovat do 

zdravotních služeb, pak zcela popřeme fakt, že Česká republika je svrchovaný, jednotný 

a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana, neboť míra 

této úcty k právům se bude odvíjet od míry finančního zázemí jedince.61 Negativně se k tomuto 

politickému směřování dostupnosti zdravotních služeb též vyjádřil Ústavní soud, dle kterého 

vhodnost a účinnost léčby (tedy její kvalita) nesmí představovat kritéria pro rozlišování 

zdravotní péče na základní (levnější) a nadstandardní (dražší). To stejné platí i o její dostupnosti. 

Není možné, aby lépe situovaní jedinci měli zdravotní služby dostupnější než jedinci chudší. 

Aprobace takového přístupu k poskytování zdravotních služeb není slučitelná s ústavním 

pořádkem České republiky, a stát by tak měl efektivněji sankcionovat takové porušování zákona, 

neboť plošně zasahuje do osobnostních práv pacientů.62 

                                                 
61 Článek 1 Ústavy. 
62 Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12: „Ustanovení § 4 odst. 5 a § 28 odst. 2 

zákona o zdravotních službách obecným způsobem vymezují odborný standard (postup lege artis), jemuž musí 

odpovídat poskytování zdravotní péče a ostatních zdravotních služeb na území České republiky. Ve své podstatě jde 

o zákonem stanovené omezení způsobu výkonu této činnosti (čl. 26 Listiny), jež se týká všech zdravotnických 

pracovníků a jehož účelem je ochrana života a zdraví osob, které podstupují určitý druh a formu zdravotní péče. 

Smysl takto vymezeného požadavku je nicméně širší a promítá se i do naplňování práva na život podle čl. 6 Listiny 

a práva na ochranu zdraví a na zdravotní péči podle čl. 31 Listiny. Tomuto právu odpovídá povinnost státu vytvořit 

systém veřejného zdravotního pojištění a jeho prostřednictvím zajistit občanům spravedlivý, tedy i vznik možných 

nerovností vylučující způsob přístupu ke zdravotní péči přiměřené kvality. Všichni pojištěnci by tak měli mít stejnou 

měrou nárok na taková ošetření a léčby, jež odpovídají objektivně zjištěným potřebám a požadavkům náležité 

úrovně a lékařské etiky. Vhodnost a účinnost léčby (tedy její kvalita) naopak nesmí představovat kritéria pro 

rozlišování zdravotní péče na základní (levnější) a nadstandardní (dražší).“ 
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4. Postavení lékaře při poskytování zdravotních služeb 

Povolání lékaře je velmi náročné a nese s sebou značnou odpovědnost. Proto je na místě, 

aby stát kladl vysoké požadavky na kvalitu poskytovaných zdravotních služeb. Povinnosti lékaře 

a případně poskytovatele zdravotních služeb jsou vymezeny zejména zákonem o poskytování 

zdravotních služeb. Ty nejdůležitější povinnosti lékaře stejně jako postavení lékaře obecně při 

poskytování zdravotních služeb popisuji v této kapitole 4. předkládané disertační práce.  

4.1. Poskytování zdravotních služeb lege artis 

V souladu s ustanovením § 45 zákona o poskytování zdravotních služeb je poskytovatel 

zdravotních služeb, avšak přeneseně vždy lékař, povinen poskytovat zdravotní služby na náležité 

odborné úrovni, vytvořit podmínky a opatření k zajištění uplatňování práv a povinností pacientů 

a dalších oprávněných osob, zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků při 

poskytování zdravotních služeb – poskytovat zdravotní služby tzv. lege artis.63 

Pojem lege artis se obecně nevztahuje pouze k problematice medicíny či medicínského 

práva, ale lze jej aplikovat i na jiná povolání, u nichž je kladen důraz na odbornost, svědomitost 

a odpovědnost, jako je např. výkon advokacie, výkon funkce soudce nebo státního zástupce. Při 

posouzení toho, zda je poskytnutý lékařský zákrok legální, se vychází z vyloučení protiprávnosti 

činu, avšak za předpokladu splnění vymezených podmínek, kdy zákrok musí provádět oprávněná 

osoba a musí být proveden způsobem odpovídajícím současným poznatkům lékařské vědy, a to 

se souhlasem pacienta a v souladu s léčebným záměrem.64 Současné dostupné poznatky lékařské 

vědy, respektive jejich soulad s příslušnými profesními povinnostmi lékaře a standardy 

poskytovaných zdravotních služeb pak představuje význam pojmu lege artis.65 Poskytováním 

zdravotních služeb lege artis tedy můžeme pojmenovat způsob léčení, prevence a diagnostiky, 

který je v souladu s nejvyšším stupněm vědeckého poznání a praxe. Doslovný překlad tohoto 

termínu pak znamená „zákonným způsobem“. Zákon, který by určoval, jak má být při konkrétní 

léčbě postupováno, ovšem neexistuje, neboť v našich podmínkách je aplikace nejlepšího 

možného postupu ohraničena nejen mírou poznatků lékařské vědy, ale rovněž ekonomickými 

možnostmi konkrétního poskytovatele zdravotních služeb. Ten by však v mezích lege artis měl 

                                                 
63 Ustanovení § 45 zákona o poskytování zdravotních služeb. 
64 SOLNAŘ, V. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009, s. 141. ISBN 978-80-254-4033-9.  
65 TĚŠINOVÁ, J, R. ŽĎÁREK a R. POLICAR. Medicínské právo. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 25. Beckovy 

mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8. 
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pacientovi zprostředkovat specializované vyšetření, pro které nemá vybavení u jiného 

poskytovatele, anebo takového pacienta alespoň náležitě poučit.66 

Dříve pracovala odborná literatura také s pojmem „vitium artis“, který označoval 

nesprávný postup v důsledku nedostatku umění/profesních dovedností – selhání na straně lékaře, 

kdy vlivem jeho nedostatečné zručnosti došlo i při řádném a odborném postupu v léčbě 

k poškození pacienta. Jako příklad si lze představit třesoucí se ruku operatéra, který sice zná 

postup operace, avšak není schopný operaci správně provést (například v důsledku špatné jemné 

motoriky). Pojem „vitium artis“ tak dříve představoval mezistupeň mezi postupem lege artis 

a non lege artis. Soudní praxe tento pojem však nepřevzala a neaplikovala do svých rozhodnutí. 

Postup, jehož následkem je poškození zdraví nebo smrt pacienta v důsledku pochybení lékaře, 

se tak dnes nazývá postupem non lege artis. V případě, že dojde ke zjištění příčinné souvislosti 

mezi jednáním a následkem, je pravděpodobné, že se bude dovozovat trestní odpovědnost 

lékaře.67 Obsah pojmu lege artis je pak též vyložen i ustálenou soudní judikaturou: „Při 

poskytování zdravotní péče se prvek protiprávnosti (nezákonnosti) odvíjí od základní povinnosti 

poskytovatele vykonávat svou činnost řádně, tzv. postupem lege artis. Tento latinský 

zjednodušující termín vystihuje požadavek vyvarovat se jak léčebného postupu či zákroku, který 

není v souladu se současnými poznatky lékařské vědy, tak opomenutí tam, kde bylo třeba určitým 

způsobem jednat.“68 Výklad může být i takový: „Obsah toho, co se rozumí postupem lege artis, 

je tvořen dostupnými informacemi vnímanými ve vzájemném kontextu. Je třeba uvážit aktuální 

obsah výuky na lékařských fakultách, názory odborných publikací a další dostupné odborné 

informace. (…) Postup lege artis nelze ztotožňovat s postupem popsaným v edukačním materiálu. 

Edukační materiál není pro lékaře závazný. Představuje pouze jednu z informací, které musí 

lékař při výkonu svého povolání vážit. Lékař musí vzít edukační materiál v potaz a následně 

v kontextu dalších dostupných informací se rozhodnout, zda podle něj bude postupovat. (…) 

Ztotožňovat edukační materiály s postupem lege artis nelze ani opačným směrem. Neplatí totiž, 

že následování edukačních materiálů by automaticky představovalo postup lege artis. Postup 

lege artis je postup v souladu s pravidly vědy a uznávaných medicínských postupů. Věda 

i medicínské postupy se v čase vyvíjejí. Z toho lze dovozovat, že obsah pojmu lege artis není 

v čase neměnný, ale naopak dynamický. Lze si například představit situaci, kdy mezi lékaři vejde 

v obecnou známost, že v edukačních materiálech je chyba, anebo kdy díky vědeckému pokroku je 

                                                 
66 ŠTREJTOVÁ, K. Pojem „lege artis“ a trestní odpovědnost v medicíně. Trestněprávní revue. 2013, č. 6, s. 135–

138. 
67 ŠTREJTOVÁ, K. Pojem „lege artis“ a trestní odpovědnost v medicíně. Trestněprávní revue. 2013, č. 6, s. 135–

138. 
68 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 2017, sp. zn. 25 Cdo 2144/2015. 
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objeven efektivnější a přitom méně rizikový postup aplikace předmětného přípravku. Za této 

situace by bylo správné tuto nově vzniklou informaci vzít v potaz a následně se od edukačního 

materiálu odchýlit. Naopak jeho slepé následování i s vědomím jeho chybovosti by byl postup 

non lege artis.“69 

4.2. Další povinnosti poskytovatele zdravotních služeb 

Další povinnosti poskytovatele zdravotních služeb, které značně ovlivňují povinnosti 

lékaře, jsou rozsáhle upraveny v ustanovení § 45, § 46, § 47 a § 48 zákona o poskytování 

zdravotních služeb. Tato ustanovení zákona s ohledem na jejich rozsah necituji, a dovolím si 

tedy čtenáře odkázat na jeho doslovné znění, které je pro komfort čtenáře uvedeno jako příloha č. 

1 předkládané disertační práce.70 Citovaná ustanovení zákona o poskytování zdravotních služeb 

však níže analyzuji.  

Podmínky výkonu povolání lékaře dále rozsáhle upravuje § 2 etického kodexu České 

lékařské komory, který je přílohou č. 2 předkládané disertační práce. 

Rozsah povinností poskytovatele zdravotních služeb, respektive lékaře, determinovaný 

zákonem o poskytování zdravotních služeb a etickým kodexem České lékařské komory 

hodnotím jako nadstandardní. Pro detailní posouzení míry úpravy zdravotních služeb je ovšem 

nutné se zaměřit na srovnání poskytování zdravotních služeb v teoretické rovině s rovinou 

praktickou. Ministerstvo zdravotnictví České republiky uvádí, že poskytovanou zdravotní péči 

hodnotí zejména dle těchto ukazatelů: vlastnosti prostředí, v němž je zdravotní péče poskytována 

(obvykle nazývaným „strukturou“), způsob, jakým je poskytována (obvykle nazývaným 

„procesem“), dosažení požadovaného cíle (obvykle nazývaným „výsledkem“). Ministerstvo 

zdravotnictví České republiky dále uvádí, že může být též vhodné rozlišovat časné (krátkodobé) 

a dlouhodobé výsledky.71 Podle hodnocení založeného na ceně zdravotních služeb, finančním 

zajištění nemocnic a sledování kvality zdravotní péče se kvalita zdravotní péče v 21. století 

v České republice značně zvyšuje a zdražuje, přičemž největší nárůst kvality přišel po roce 

1989.72 Tento pozitivní vývoj lze spatřovat i ve světle monitoringu OECD, kde zdravotní služby 

poskytované v České republice získávají stále vyšší hodnocení, zároveň je ovšem nutné 

podotknout, že byť lze obecně českou zdravotní péči označit za relativně kvalitní, stále je kam se 

posouvat. Jako vzor by nám mohly posloužit země s vysokou kvalitou poskytovaných 

                                                 
69 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. února 2015, sp. zn. 1 As 217/2014 – 54. 
70 Pozn. jen ustanovení § 45, § 46, § 47 a § 48 zákona o poskytování zdravotních služeb. 
71 Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Ukazatele kvality zdravotních služeb. Mzcr.cz [online]. © 2009 

[cit. 2018-08-11]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/dokumenty/ukazatele-kvality-zdravotnich-sluzeb_2150_1066_ 

3.html 
72 ŠŤASTNÝ J. Kvalita zdravotní péče, o co vlastně jde. Interní medicína pro praxi. 2015, 17(3), s. 156–158. 
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zdravotních služeb, jako jsou Japonsko, Jižní Korea, Dánsko, Norsko nebo Rakousko apod.73 

Osobně pak vnímám jako největší problém v poskytování zdravotních služeb míru rozdílů mezi 

jednotlivými poskytovateli a ne zcela koncepční uchopení poskytování zdravotních služeb. 

Rozdíly mezi kvalitou poskytovaných zdravotních služeb v rámci fakultních nemocnic a jiných 

velkých zdravotnických pracovišť a okresních nemocnic považuji za až příliš hmatatelné. Jako 

problém pak vidím to, že čeští pacienti se nenaučili za zdravotnictvím cestovat, proto (až na 

výjimky) mám za to, že některé okresní nemocnice se zbytečně pouštějí do zákroků, které 

neprovádějí tak často, a jejich lékařům pak chybí potřebná zkušenost. Na druhou stranu opakem 

jsou pacienti, kteří i s banálním úrazem vyžadují péči nejlepších odborníků a namísto toho, aby 

ve Středočeském kraji se zlomenou rukou vyhledali pomoc okresní nemocnice, míří do 

špičkových pracovišť v Praze. Převýchova pacienta je v tomto ohledu náročná, avšak nezbytná, 

pokud má být v budoucnu poskytování zdravotních služeb v České republice uchopeno 

koncepčněji. Zabývám se tímto tématem v předkládané disertační práci, protože to úzce souvisí 

s postavením lékaře ve vztahu k poskytování zdravotních služeb. O co propracovanější koncepci 

bude Česká republika mít při poskytování zdravotních služeb, o to více času bude mít lékař pro 

pacienta, o to snáze se bude jeho péče blížit ideálu, který je stanoven zákonem o poskytování 

zdravotních služeb a etickým kodexem České lékařské komory. Jak jsem uvedl výše, mám za to, 

že není potřeba žádná další regulace usměrňující postavení lékaře. Právní předpisy 

poskytovatelům zdravotních služeb a přeneseně i lékařům ukládají pečovat o pacienta lege artis, 

dostatečně jej informovat o léčbě, cenách apod. Nyní je tedy na místě vytvářet podmínky proto, 

aby lékaři skutečně mohli předepsané povinnosti plnit a aby i přes omezený čas a příliš vysoký 

počet pacientů nedocházelo k poskytování zdravotních služeb nižší kvality. 

V neposlední řadě je poskytování zdravotní péče v některých případech upraveno 

i mezinárodními dokumenty. Jako příklad lze uvést Úmluvu o právech dítěte, která ukládá 

smluvním stranám celou řadu povinností týkajících se ochrany zdraví dětí. Jako příklady lze 

uvést zabezpečení zdravotní péče zejména pak postiženým s důrazem na preventivní zdravotní 

péči a spolupráci mezi smluvními stranami, snižování kojenecké úmrtnosti, potírání nemocí 

a podvýživy, a to též v rámci základní lékařské péče, mimo jiné také využívání snadno dostupné 

technologie a poskytování dostatečně výživné stravy a čisté pitné vody apod.74 

                                                 
73 OECD. Health Status. OECD.org [online]. © 2018 [cit. 2018-08-12]. Dostupné z: https://stats.oecd.org/ 

index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT# 
74 Úmluva o právech dítěte. 
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4.3. Právo odmítnout pacienta 

Jedním ze základních práv pacienta je jeho možnost zvolit si svého poskytovatele 

zdravotních služeb. Mohou však nastat situace, kdy poskytovatel zvolený pacientem pacienta 

odmítne. Zákon počítá s několika situacemi, kdy poskytovatel zdravotních služeb je oprávněn 

pacienta odmítnout. V první řadě jde o situaci, kdy by přijetím pacienta bylo překročeno únosné 

pracovní zatížení zaměstnanců poskytovatele zdravotních služeb, anebo jeho přijetí brání 

provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického 

zařízení (překročení únosného pracovního zatížení zákon o poskytování zdravotních služeb 

definuje jako situaci, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení 

úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým).75 

Poskytovatel zdravotních služeb je dále oprávněn odmítnout péči o pacienta, pokud 

vzdálenost místa jeho pobytu neumožňuje v případě poskytování zdravotních služeb v oboru 

všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost výkon návštěvní služby.76 

Poslední možností, kdy může poskytovatel zdravotních služeb odmítnout pacienta, 

je situace, kdy pacient není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel 

uzavřenou smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Toto právo se ovšem 

nevztahuje na pojištěnce z jiných států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, 

Švýcarské konfederace či ze států, se kterými má Česká republika uzavřenou smlouvu 

o sociálním zabezpečení, jež zahrnuje ve věcném rozsahu nároky na zdravotní péči.77 

Zákon o poskytování zdravotních služeb dále pamatuje na situaci, kdy je poskytovatel 

zdravotních služeb oprávněn ukončit jejich poskytování pacientovi. Poskytovatel zdravotních 

služeb je oprávněn tak učinit, pokud prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče 

jiného poskytovatele, pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb (to neplatí, jde-li 

o registrujícího poskytovatele), pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních 

služeb, pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně 

nedodržuje navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb 

vyslovil souhlas, nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním 

stavem, pacient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních 

                                                 
75 Ustanovení § 48 odstavce 1 písmene a) zákona o poskytování zdravotních služeb. 
76 Ustanovení § 48 odstavce 1 písmene b) zákona o poskytování zdravotních služeb. 
77 Ustanovení § 48 odstavce 1 písmene c) zákona o poskytování zdravotních služeb. 
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služeb (to však samozřejmě neplatí v situaci, kdy neposkytování součinnosti souvisí se 

zdravotním stavem pacienta).78 

Zákon o poskytování zdravotních služeb pak pamatuje na výjimečné situace, kdy se 

právo poskytovatele zdravotních služeb odmítnout pacienta neuplatní. Poskytovatel zejména 

nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče nebo ukončit péči o něj, jde-li o pacienta, kterému je 

třeba poskytnout neodkladnou péči, jde-li o porod nebo o zdravotní služby, které jsou nezbytné 

z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo ochrany zdraví při práci, dále jde-li o krizové situace 

nebo výkon ochranného léčení nařízeného soudem. Pokud by lékař v takové chvíli odmítl 

poskytnout lékařskou pomoc, mohla by být dovozena jeho trestní odpovědnost za spáchání 

trestného činu neposkytnutí pomoci. Další výjimky se pak týkají zejména zákazu odmítnutí 

poskytovat zdravotní služby v souvislosti s poskytováním zdravotní péče vězeňskou službou 

nebo ve výkonu vazby.79 

Právo poskytovatele zdravotních služeb odmítnout pacienta úzce souvisí s právem 

pacienta na volbu poskytovatele zdravotních služeb. Pokud by takové právo neexistovalo, 

snadno by se mohlo stát, že by došlo k přetížení ordinací oblíbených poskytovatelů zdravotních 

služeb a k nedostupnosti zdravotních služeb pro dříve registrované pacienty.80 Zároveň je vhodné 

důvody, proč je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn pacienta odmítnout anebo 

poskytování zdravotních služeb přerušit, vymezit co nejúžeji. Zamezí se tak zneužití pravomoci 

lékaře, pokud by lékař pacienta odmítl například z důvodu osobních antipatií.  

V případě, že poskytovatel zdravotních služeb pacienta odmítne, anebo ukončí 

poskytování zdravotních služeb, je povinen o tom vydat pacientovi písemnou zprávu. Tuto 

úpravu vnímám jako nedostatečnou, neboť pokud poskytovatel zdravotních služeb odmítne 

pacienta z důvodu, že by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho 

přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení 

zdravotnického zařízení, pacient prakticky nemá možnost si toto rozhodnutí poskytovatele 

zdravotních služeb jakkoliv ověřit. V tomto ohledu bych de lege fereda navrhoval, aby pacient 

měl možnost z veřejně dostupného registru si ověřit, zda místo něj nepřijal poskytovatel 

zdravotních služeb jiného pacienta a zda pravým důvodem jeho odmítnutí nebyly jiné důvody. 

Touto problematikou se dále zabývám v části 12. předkládané disertační práce. 

                                                 
78 Ustanovení § 48 odstavce 2 zákona o poskytování zdravotních služeb. 
79 Ustanovení § 48 odstavce 3 a odstavce 4 zákona o poskytování zdravotních služeb. 
80 Důvodová zpráva k návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách). 
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4.4. Práva a povinnosti zdravotnického pracovníka  

Zákon o poskytování zdravotních služeb definuje mimo povinnosti poskytovatele 

zdravotních služeb také extra povinnosti zdravotnických pracovníků, které je zdravotnický 

pracovník povinen splňovat bez ohledu na to, zda je poskytovatelem zdravotních služeb, 

nebo pouze zaměstnancem. Zdravotnický pracovník je povinen poskytovat zdravotní služby, 

ke kterým získal odbornou nebo specializovanou způsobilost podle jiných právních předpisů 

a v rozsahu odpovídajícím jeho způsobilosti, zdravotnímu stavu pacienta, na náležité odborné 

úrovni a řídit se etickými principy. Zdravotník pracovník je dále povinen zejména poskytovat 

neprodleně odbornou první pomoc každému, jestliže by bez této pomoci byl ohrožen jeho život 

nebo vážně ohroženo zdraví a není-li pomoc včas dosažitelná obvyklým způsobem, a zajistit mu 

podle potřeby poskytnutí zdravotních služeb.81 

Zákon o poskytování zdravotních služeb vymezuje povinnosti zdravotnických pracovníků 

tak, aby při respektování práv a povinností pacientů bylo zabezpečeno poskytování zdravotních 

služeb, a to v rámci jejich odbornosti a v souladu s potřebami pacienta. Zdravotnický pracovník 

je povinen zohlednit zájem pacienta vždy ve světle standardních léčebných postupů. 

Za poskytování zdravotních služeb pacientovi je vždy odpovědný poskytovatel zdravotních 

služeb a ten také odpovídá i za naplnění práv pacientů vůči zdravotnickému pracovníkovi. 

Poskytovatel zdravotních služeb je tedy nositelem práv a povinností vůči pacientovi. Jeho 

povinností je stanovit takové kompetence a povinnosti svým zaměstnancům (zdravotnických 

pracovníků), aby splnil všechny zákonem stanovené povinnosti a vytvořil prostředí, kde budou 

práva pacienta dodržována. Povinnosti zdravotnických pracovníků poskytovatel zdravotních 

služeb jako zaměstnavatel zpravidla definuje vnitřními předpisy poskytovatele (zaměstnavatele 

nebo odběratele služeb, když lékař své služby poskytuje jako podnikatel). Tyto povinnosti 

vyplývají z pracovněprávních vztahů a organizačního uspořádání poskytovatele zdravotních 

služeb. Tím ovšem není dotčena „osobní“ odpovědnost zdravotnických pracovníků při 

poskytování zdravotních služeb. Závažné porušení povinností zdravotnického pracovníka pak 

může vyústit až v trestní stíhání.82 

Vedle toho zákon o poskytování zdravotních služeb stanoví i práva zdravotnických 

pracovníků. Zdravotnický pracovník je zejména oprávněn získat od pacienta informace o tom, 

zda pacient, kterému má poskytovat zdravotní služby, je nosičem infekční nemoci, a též 

                                                 
81 Ustanovení § 49 zákona o poskytování zdravotních služeb. 
82 Důvodová zpráva k návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách). 
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informace o dalších závažných skutečnostech týkajících se pacientova zdravotního stavu. 

Takováto informace je velmi podstatná pro ochranu zdraví zdravotnického pracovníka, ale 

rovněž i pro ochranu zdraví dalších osob, které s pacientem při poskytování zdravotních služeb 

přicházejí do styku. Zdravotnický pracovník je dále oprávněn neposkytnout zdravotní služby 

v případě, že by při jejich poskytování došlo k přímému ohrožení jeho života nebo k vážnému 

ohrožení jeho zdraví. Zdravotnický pracovník může rovněž odmítnout poskytnutí zdravotních 

služeb pacientovi v případě, že by jejich poskytnutí odporovalo jeho svědomí nebo 

náboženskému vyznání (tzv. výhrada svědomí). Toto právo zdravotnického pracovníka se 

uplatní zejména v případě umělého přerušení těhotenství. De lege ferenda by se pak toto právo 

uplatnilo v případě legalizace eutanázie. O této skutečnosti je zdravotnický pracovník povinen 

ihned informovat poskytovatele zdravotních služeb. Uplatnění „výhrady svědomí“ 

zdravotnickým pracovníkem však nemůže jít k tíži pacienta. Poskytovatel zdravotních služeb 

tedy zajistí pacientovi jiného zdravotnického pracovníka. Nemůže-li poskytovatel zdravotních 

služeb zajistit jiného zdravotnického pracovníka, zajistí pacientovi jiného poskytovatele 

zdravotních služeb, který mu zdravotní služby poskytne. Pacient je však samozřejmě oprávněn 

jiného poskytovatele zdravotních služeb odmítnout. Záznam o odmítnutí zajištění jiného 

zdravotnického pracovníka nebo poskytovatele je následně součástí zdravotnické dokumentace. 

Zdravotnický pracovník ovšem není oprávněn odmítnout poskytnutí zdravotních služeb 

pacientovi z důvodu výhrady svědomí, pokud by odmítnutím došlo k ohrožení života pacienta 

nebo k vážnému ohrožení jeho zdraví a poskytovatel zdravotních služeb není schopen zajistit 

poskytnutí zdravotních služeb jiným zdravotnickým pracovníkem.83 

                                                 
83 Ustanovení § 50 zákona o poskytování zdravotních služeb. 

Důvodová zpráva k návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách). 
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5. Specifika vztahu lékaře a pacienta 

Vztah lékaře a pacienta je značně specifický. V mnoha ohledech se pacient vydává lékaři 

všanc a mezi oběma stranami tak musí existovat maximální důvěra. Práva a povinnosti lékaře 

i pacienta jsem již popsal výše. V této části se tak chci zamyslet nad specifiky jejich vzájemného 

vztahu a nad jejich společnou koexistencí.  

5.1. Smlouva o péči o zdraví 

Občanský zákoník nově kodifikoval smlouvu, jejíž existence se do té doby dovozovala 

především z ustálené praxe, soudní judikatury84 a předpisů veřejného práva (například zákona 

o zdravotních službách). Dosavadní legislativa upravovala práva a povinnosti lékaře a pacienta, 

avšak smluvní základ předmětného vztahu zůstával zcela stranou. Změnu přineslo až ustanovení 

§ 2636 občanského zákoníku, které vzájemná práva a povinnosti lékaře a pacienta odvozuje od 

uzavřené smlouvy: „Smlouvou o péči o zdraví se poskytovatel vůči příkazci zavazuje pečovat 

v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného, ať již je jím příkazce nebo 

třetí osoba.“85 Zařazení péče o zdraví mezi smluvní typy a vtělení této smlouvy do 

soukromoprávního kodexu lze považovat za odvážné, avšak přínosné. Povinnosti poskytovatelů 

zdravotních služeb budou vždy upraveny veřejnoprávní normou stejně jako například povinnosti 

advokáta, avšak přímý vztah pacient lékař (stejně jako advokát a jeho klient) je vztahem 

soukromoprávním a musí zde být stranám ponechána jistá míra dispozice s obsahem této 

smlouvy. Úprava smlouvy o péči o zdraví je v občanském zákoníku inspirována především 

nizozemským civilním právem, avšak fakt, že naši legislativci zvolili správný směr, potvrzuje 

i to, že se touto cestou později vydala rovněž německá civilistika. Německá odborná literatura 

k tomuto zavedení nového smluvního typu uvedla: „Odlišení smlouvy služební a smlouvy o dílo 

                                                 
84 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2013, sp. zn. 25 Cdo 1050/2012: „Závěr, že lidské tělo není věcí, 

vyplývá i z konstantní judikatury Nejvyššího soudu (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2006, sp. zn. 

30 Cdo 2914/2005, příp. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2005, sp. zn. 22 Cdo 2773/2004, oba dostupné na 

www.nsoud.cz). Je poměrně běžné, že člověk uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je úprava částí lidského těla či 

provedení lékařského zákroku spojeného s výraznějším zásahem do tělesné integrity, a to převážně nebo výhradně 

z estetických důvodů za účelem změny zevnějšku, typicky jde o plastickou chirurgickou operaci. V občanském 

zákoníku však není upraven smluvní typ, který by přímo vymezoval práva a povinnosti smluvních stran; proto právní 

vztahy, které vznikají z inominátních smluv podle § 51 obč. zák., se posuzují analogicky podle právní úpravy jim 

nejbližší (srov. § 491 obč. zák.). Takovou je v těchto případech zpravidla smlouva o opravě a úpravě věci podle 

§ 652 a násl. obč. zák., která je svým obsahem a účelem relativně srovnatelná se smlouvou o zásahu do lidského 

organizmu (srov. § 853 obč. zák. upravující přípustnost analogie v občanskoprávních vztazích). Z odůvodnění 

rozsudku odvolacího soudu i soudu prvního stupně jednoznačně vyplývá, že uvedená ustanovení občanského 

zákoníku soudy aplikovaly nikoli přímo, ale pouze analogicky s respektováním veškerých specifik, která vyplývají 

z toho, že se jedná o úpravu části lidského těla, tedy o zásah do tělesné integrity člověka. Ostatně i v soudní 

judikatuře se prosadil právní názor na posouzení smlouvy o provedení plastické operace jako smlouvy 

nepojmenované dle § 51 obč. zák. (např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2013, sp. zn. 25 Cdo 3129/2011).“ 
85 Ustanovení § 2636 odst. 1 občanského zákoníku. 
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je v případě smlouvy o poskytnutí zdravotní péče těžko proveditelné… Proto by bylo lepší 

vytvořit zvláštní smluvní typ – smlouvu o poskytování zdravotní péče, která by odrážela hlavní 

aspekty lékařské činnosti a spolupůsobení pacienta, ale současně by obsahovala objektivně 

dosažitelné výsledky činnosti.“86 Nesporným přínosem nové úpravy je fakt, že občanský zákoník 

vychází z toho, že povinnost poskytovatele zdravotních služeb poskytnout péči o zdraví je 

obligací „de moyens“, tj. že se poskytovatel zavazuje pečovat v rámci svého povolání nebo 

předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného a je přitom povinen postupovat s péčí řádného 

odborníka a v souladu s pravidly svého oboru (v souladu s veřejnoprávními předpisy). 

Poskytovatel je tedy odpovědný za řádné poskytnutí služby (odbornost výkonu), nikoliv však za 

dosažení výsledku (což je typovým znakem smlouvy o dílo).87 

Zavedení citovaného nového smluvního typu má podle mého názoru též velmi pozitivní 

vliv na to, že pacient nemusí být nutně smluvní stranou. Příkazcem tak může být jiná fyzická 

nebo i právnická osoba, která posléze uhradí odměnu za poskytnutí zdravotních služeb a zároveň 

má právo určit (alespoň dílčím způsobem), jakým způsobem budou zdravotní služby poskytnuty 

(například přiobjednat nadstandardní pokoj v případě lůžkové péče apod.).88 

Vzhledem k tomu, že smlouva o péči o zdraví je zcela novým právním institutem, 

zákonodárce se náležitě pečlivě věnoval odpovídající části důvodové zprávy občanského 

zákoníku, na kterou je možné odkázat, neboť velmi přiléhavě popisuje účel tohoto nového 

smluvního typu: „Dosavadní pojetí právní úpravy vyvolává představu, že zařízení poskytující 

léčebnou péči má postavení mocenského orgánu, kterému je ošetřovaný podřízen. Takový pohled 

je však klamný a rezidua někdejšího vnímání daného vztahu nelze do budoucna uchovávat, 

mj. i se zřetelem k celkovým společenským proměnám v uplynulých letech. Návrhy nových 

zákonů o zdravotních službách, o specifických zdravotních službách a dalších přinášejí v tomto 

směru řadu významných změn, ponechávají však stranou smluvní základ právního poměru mezi 

dotčenými osobami; je proto třeba i v tomto směru postavit najisto, že i v těchto případech tento 

základ tvoří smlouva. Navrhuje se proto upravit v občanském zákoníku práva a povinnosti 

zúčastněných osob především jako oprávnění a povinnosti ze smlouvy. Právní režim se navrhuje 

upravit obecně pro jakékoli léčebné výkony, nejen tedy pro oblast výkonu zdravotní péče v užším 

                                                 
86 DEUTSCH, E. und A. SPICKHOFF. Medizinrecht: Arztrecht, Arzneimittelrecht, Medizinprodukterecht und 

Transfusionsrecht. 5. vyd. Heidelberg: Springer, 2003. ISBN 978-3-642-38149-2. 
87 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-

8. Výklad k § 2636. 
88 ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7478-630-3. Výklad k § 2636. 
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slova smyslu s tím, že navržená úprava nezasahuje do zvláštní zákonné úpravy platné pro 

poskytování zdravotní péče, která jako speciální zůstává nedotčena.“89 

Z jiné části důvodové zprávy k občanskému zákoníku lze dále vyčíst, že smlouva o péči 

o zdraví necílí jen a pouze na poskytovatele zdravotních služeb v užším slova smyslu – tedy 

zdravotnická zařízení, ale rovněž na úkony, které nabízí maséři, léčitelé či chiropraktici. I tento 

přístup zákonodárce k předmětné problematice je nutné ocenit, neboť tak dle mého názoru staví 

pacienta do lepšího postavení v případě, že služby nebudou poskytnuty s náležitou péčí.90 

Předmětem smlouvy o péči o zdraví je plnění, které může mít hmotnou i nehmotnou 

povahu. Půjde o jednání, které se zakládá na soudobých znalostech, zejména medicínských 

a jehož cílem je přinést příjemci péče prospěch v podobě upevnění či zlepšení jeho zdravotního 

stavu. Úspěšný výsledek však nemusí být zaručen, smlouva tedy upravuje postup poskytovatele 

zdravotních služeb, který musí být racionální s ohledem na uznávané postupy v dané oblasti 

zdravotnictví, ale i přesto nemusí přinést kýžený výsledek (např. úplné uzdravení). Předmětem 

plnění poskytovatele tak není „zdraví“ jako výsledný stav, nýbrž „péče“ jako služba. Předmětem 

smlouvy je tudíž úsilí či snaha, kterou poskytovatel vyvine a jež odpovídá standardům daného 

oboru.91 Péče o zdraví dle občanského zákoníku zahrnuje úkon, prohlídku nebo radu a všechny 

další služby týkající se bezprostředně ošetřovaného a vedené snahou zlepšit nebo zachovat jeho 

zdravotní stav. Péče o zdraví však není činnost spočívající jen v prodeji nebo jiném převodu 

léků.92 

Je důležité poznamenat, že smlouva o péči o zdraví se týká pouze odborného poskytování 

zdravotních služeb osobami při výkonu povolání nebo obdobné činnosti (například lékařem, 

který část své dovolené dobrovolně tráví na dětském táboře handicapovaných dětí, kde je jeho 

úkolem poskytovat zdravotní služby s náležitou odborností, avšak nenáleží mu za tyto služby 

žádná odměna). O smlouvu o péči o zdraví však v žádném případě nepůjde v situaci ad hoc 

poskytnutí pomoci, například při poskytování první pomoci. O smlouvu o péči o zdraví dokonce 

nepůjde ani tehdy, pokud první pomoc poskytne osoba nadaná potřebnou odborností (například 

lékař, který zastaví u dopravní nehody), neboť nepůjde o vztah vzniklý mezi poskytovatelem 

a příkazcem, nýbrž půjde o situaci, která se řídí veřejnoprávními předpisy. To samozřejmě 

nezbavuje takovou osobu povinnosti, aby první pomoc poskytla lege artis.93 

                                                 
89 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (konsolidované znění). 
90 Ibid. 
91 ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7478-630-3. Výklad k § 2636. 
92 Ustanovení § 2637 občanského zákoníku. 
93 ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7478-630-3. Výklad k § 2636. 
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Další ustanovení občanského zákoníku, která upravují smlouvu o péči o zdraví,94 jsou 

víceméně zkrácenou verzí práv a povinností upravených zákonem o zdravotních službách 

(příp. dalších právních předpisů) a je nadbytečné je zde znovu taxativně vyjmenovávat, proto lze 

odkázat na příslušné znění zákona. Pro výklad této části občanského zákoníku je však nutné 

upozornit na to, že nejde o dvojí úpravu téhož, neboť úprava obsažená v občanském zákoníku je 

úpravou nadřazenou zákonu o zdravotních službách. Občanský zákoník se tak bude (na rozdíl od 

zákona o zdravotních službách) vztahovat i na nejrůznější léčitele. Jak jsem již uvedl výše, tuto 

úpravu zákonodárce oceňuji, neboť práva pacienta, který se svěřuje do péče kohokoliv, kdo chce 

působit na jeho zdravotní stav, jsou tak posílena a zejména zpřehledněna, neboť nemusí být 

dovozována judikaturou a výkladem založeným na základních principech práva.95  

Tuto podkapitolu předkládané disertační práce však v žádném případě nelze opustit bez 

pozastavení se u ustanovení § 2639 odst. 2 občanského zákoníku.96 Zde je pacient chráněn před 

vyvoláním falešných nadějí a zároveň zde zákon ponechává možnost odchýlit se od zákona 

a smlouvu o péči o zdraví koncipovat tak, že se poskytovatel k dosažení výsledku zaváže (takový 

koncept si lze snadno představit například v estetické chirurgii).97 Poskytovatel je tak povinen 

vždy v mezích své odbornosti zvažovat, zda byl pacient dostatečně poučen, zda poučení 

porozuměl a zda si je vědom toho, že ke kýženému výsledku nemusí dojít, a dále zda si je vědom 

souvisejících rizik (například v případě experimentální léčby, vedlejších účinků zvolené 

medikace apod.). Pokud poučení není řádně poskytnuto, může to mít za následek neúčinnost 

souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb, neboť v takovém případě byly zdravotní služby 

poskytovány za jiných okolností, než s čím pacient vyslovil souhlas. Pokud k takové situaci 

dojde, pak je nutné na provedený zákrok pohlížet jako na nezákonný zásah do integrity člověka, 

neboť k němu došlo bez informovaného souhlasu pacienta. Takové jednání pacienta legitimuje 

k tomu, aby se svých práv domáhal žalobou na ochranu osobnosti. Tato otázka je ovšem stále 

zejména doktrinálním problémem a je nutné vyčkat, jak si s tímto výkladem poradí soudní 

judikatura.98 

                                                 
94 Pozn. ustanovení § 2636 až § 2651 občanského zákoníku. 
95 ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7478-630-3. Výklad k § 2636. 
96 Ustanovení § 2639 odst. 2 občanského zákoníku: „Musí-li si poskytovatel být vědom, že u ošetřovaného vyvolal 

představu, že péčí o zdraví dosáhne určitého výsledku, ač ví nebo musí vědět, že výsledku nemusí být dosaženo, je 

povinen i toto ošetřovanému vysvětlit.“ 
97 ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7478-630-3. Výklad k § 2636. 
98 ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7478-630-3. Výklad k § 2639. 
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5.2. Pacient jako spotřebitel 

V souladu s § 419 občanského zákoníku99 je pacient spotřebitelem. Podnikatelem je vždy 

poskytovatel zdravotních služeb, a tím je buď samotný lékař, anebo například nemocnice. 

Spotřebitelem dle citovaného ustanovení nemůže být právnická osoba, nicméně to v případě 

poskytování zdravotních služeb není na škodu. Jedním z hlavních důvodů, proč je spotřebitelům 

poskytována vyšší míra ochrany, je skutečnost, že spotřebitel je ve vztahu k podnikateli slabší 

stranou. Má často podstatně horší vyjednávací pozici a zpravidla není profesionálem v daném 

oboru čili by snadno mohl být podnikatelem uveden v omyl, pokud by nebyl zákonem chráněn. 

K tomu se vyjádřil například i Ústavní soud: „Východiskem spotřebitelské ochrany je postulát, 

podle něhož se spotřebitel ocitá ve fakticky nerovném postavení s profesionálním dodavatelem, 

a to s ohledem na okolnosti, za nichž dochází ke kontraktaci, s ohledem na větší profesionální 

zkušenost prodávajícího, lepší znalost práva a snazší dostupnost právních služeb a konečně se 

zřetelem na možnost stanovovat smluvní podmínky jednostranně cestou formulářových smluv. 

Pro takové vztahy je charakteristické, že podnět ke smluvnímu jednání pochází zpravidla od 

dodavatele, přičemž spotřebitel není na smluvní ujednání připraven, při kontraktaci je využíván 

moment překvapení a nezkušenosti spotřebitele, v případě prodeje na obchodních prezentacích 

je u něj navíc vyvolán pocit vděčnosti za poskytnuté doprovodné služby spojené s prezentací, 

které se spotřebitel může snažit kompenzovat snahou vyhovět nabídce dodavatele, spotřebitel 

často nemá na místě samém možnost porovnat jakost a cenu nabídky s jinými nabídkami atd. 

Společným znakem této nové kogentní právní úpravy je tedy snaha cestou práva vyrovnat tuto 

faktickou nerovnost, a to formou omezení autonomie vůle.“100 

Podnikatel je dále povinen respektovat právo spotřebitele pouze ve vztahu ke své 

podnikatelské činnosti. Tento pojem není zákonem vymezen, nicméně jde o činnost 

vykonávanou na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se 

záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pokud tedy pacient jedná se soukromým 

lékařem, který je poskytovatelem zdravotních služeb, avšak předmětem jednání je koupě staršího 

automobilu, nebude zákon pacienta chránit jako spotřebitele. Jako spotřebitel je chráněn vždy 

i koncový zákazník – například nakoupí-li soused své nemocné sousedce, je i ona sousedka 

                                                 
99 Ustanovení § 419 občanského zákoníku: „Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské 

činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak 

jedná.“ 
100 Nález Ústavního soudu ze dne 15. června 2009, sp. zn. I. ÚS 342/09. 
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oprávněna domáhat se svých spotřebitelských práv u prodejce (nikoliv u souseda), nicméně tento 

princip se při poskytování zdravotních služeb uplatní jen velmi složitě.101 

Občanský zákoník spotřebitelům přiznává zejména zvláštní práva při uzavírání smluv. 

Smlouva uzavíraná podnikatelem se spotřebitelem tak musí být zejména jasná a srozumitelná. To 

ukládá podnikateli mimo jiné povinnost zohlednit specifické potřeby těch spotřebitelů, kteří jsou 

psychicky postiženi apod. Jasnost a srozumitelnost sdělení uváděných podnikatelem je nutné 

vnímat ve dvou různých podobách, a to formální a obsahové. Po stránce formální musí být 

sdělení čitelné. Musí být zjistitelný obsah sdělení, tj. fyzická možnost text přečíst bez pomoci 

lupy apod. Tomuto požadavku se jednoznačně příčí sdělení psaná příliš malým písmem, skryté 

odkazy na podmínky mimo vlastní text smlouvy, sdělení schovaná v částech, kam systematicky 

nepatří apod. Po stránce obsahové musí být sdělení formulováno tak, že je srozumitelné člověku 

průměrné inteligence, u kterého se nepředpokládají žádné zvláštní znalosti, tj. že by šlo například 

o průměrného advokáta nebo průměrného lékaře. Sdělení musí být spotřebiteli vždy adresováno 

tak, že má jasnou možnost pochopit, jaká mu vznikají práva a povinnosti a na základě 

poskytnutých informací vyhodnotit, zda má zájem smlouvu uzavřít, nebo nikoliv. Nedodržení 

výše uvedených pravidel pak může mít za následek až neplatnost uzavřené smlouvy, zejména 

pak ve smyslu § 583 občanského zákoníku,102 případně může spotřebitele opravňovat k tomu 

domáhat se náhrady způsobené škody a odškodnění nemajetkové újmy.103 

Občanský zákoník dále stanoví, že lze-li obsah smlouvy vyložit různým způsobem, 

použije se výklad pro spotřebitele nejpříznivější, a také že se nepřihlíží k ujednáním 

odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele. To platí i v případě, 

že se spotřebitel vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.104 Pravidlo o nejlepším 

možném výkladu pak bylo již potvrzeno i judikaturou Nejvyššího soudu.105 

Pravidlo o různém výkladu smlouvy se samozřejmě použije pouze v situaci, kdy je dvojí 

výklad skutečně možný. V žádném případě nelze aprobovat výklad, který se příčí ustáleným 

výkladovým pravidlům, a to ve snaze vyhnout se svým povinnostem a plnění, ke kterému se 

                                                 
101 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 1594. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-529-9.  
102 Ustanovení § 583 občanského zákoníku: „Jednal-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden 

druhou stranou, je právní jednání neplatné.“ 
103 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 408. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-529-9.  
104 Ustanovení § 1812 občanského zákoníku. 
105 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. května 2013, sp. zn. 33 Cdo 603/2012- II.: „Lze uzavřít, že odvolací soud 

v souzené věci pochybil, jestliže nepoužil § 55 odst. 3 obč. zák. a z možných interpretačních alternativ nezvolil 

takovou, která je pro právní předchůdce žalobce coby spotřebitele příznivější a nevede k závěru o neexistenci, resp. 

neplatnosti veřejného příslibu učiněného žalovanou za situace, kdy jazykové vyjádření posuzovaného právního 

úkonu a okolnosti, za nichž byl učiněn, takový výklad umožňují“ 
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spotřebitel zavázal. Toto pravidlo se též nebude aplikovat v situaci, kdy spornost ustanovení byla 

způsobena vinou spotřebitele. Nejvyšší soud též dovodil, že tohoto pravidla se spotřebitel smí 

dovolávat pouze ve vztahu k obsahu smlouvy, nikoliv například k určení toho, kdo je, či není 

smluvní stranou.106 

Občanský zákoník pak v neposlední řadě zakazuje ujednání, která zakládají v rozporu 

s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch 

spotřebitele. To ovšem neplatí pro ujednání o předmětu plnění nebo ceně, pokud jsou tyto 

informace spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem. Občanský zákoník tak 

funguje nejen jako korektiv formálních a materiálních požadavků na smlouvy uzavírané se 

spotřebitelem, ale v případě podstatné nerovnováhy stanoví i možnost zasáhnout do obsahu 

uzavřené smlouvy. Zákon tak chrání spotřebitele zejména před obsahem adhezních smluv 

a rozsáhlých obchodních podmínek, které spotřebitel nezřídka podepíše, aniž by se s nimi řádně 

seznámil. Posuzování významné nerovnováhy v právech a povinnostech spotřebitele 

a podnikatele má dvě úrovně. Je možné posuzovat rozsah nerovnováhy v poměru smluvního 

ujednání a absence smluvního ujednání. Je možné též posuzovat rozsah rovnováhy v poměru 

práva jedné strany a strany druhé, například pokud by jedna strana měla pouze práva a druhá 

strana pouze povinnosti, půjde o extrémní příklad smluvní nepřiměřenosti – zkoumá se tedy 

ekvivalence plnění a možný hrubý nepoměr mezi plněními. Tato intenzita se pak neposuzuje 

s ohledem na zásah do majetkových poměrů spotřebitele, ale pouze ve světle rozdílů 

jednotlivých plnění. Zároveň je nutné vzít vždy v potaz veškeré okolnosti, neboť snížená kvalita 

může odpovídat snížené ceně apod. Možnost ochrany se pak nabízí jen v případě významné 

nerovnováhy, v případě nikoliv významné nerovnováhy tak spotřebitel v tomto ohledu chráněn 

není.107  

Evropský soudní dvůr pak pro svoje účely otázku významné nerovnováhy vyložil 

následovně: „Pojem „významná nerovnováha“ v neprospěch spotřebitele je třeba posuzovat na 

základě analýzy vnitrostátních právních předpisů, které by se použily v případě neexistence 

dohody stran, aby bylo možné posoudit, zda a případně do jaké míry je právní postavení 

spotřebitele smlouvou zhoršeno ve srovnání s právním postavením, jaké by měl podle platné 

vnitro-státní právní úpravy. Stejně tak by za tímto účelem mělo být přezkoumáno právní 

postavení, v jakém se daný spotřebitel nachází, s ohledem na prostředky, které má podle 

                                                 
106 Právní věta rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. července 2012, sp. zn. 28 Cdo 2552/2011: „Smluvním 

ujednáním ve spotřebitelské smlouvě se rozumí určení práv a povinností smluvních stran, nikoli však určení toho, 

kdo je stranou smlouvy. Při určení, kdo je stranou spotřebitelské smlouvy, se tak neuplatní zásada, podle které 

v pochybnostech o významu spotřebitelských smluv platí výklad pro spotřebitele příznivější.“ 
107 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 421. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-529-9. 
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vnitrostátních právních předpisů k dispozici pro zabránění dalšímu používání zneužívajících 

klauzulí.“108 

Pojem „přiměřenosti“ pak musíme vzít v úvahu společně s vyjednávací silou smluvních 

stran (například intenzitu zájmu na uzavření smlouvy, odbornost stran, případy, kdy spotřebitel 

diktuje podmínky smlouvy). V tomto světle budeme posléze hodnotit, zda měl spotřebitel 

nějakou pohnutku k tomu, aby souhlasil s podmínkou (například ujednání bylo vloženo do 

smlouvy s ohledem na zvláštní požadavky spotřebitele, k jejich vyvážení apod.) a zda bylo zboží 

dodáno nebo služby poskytnuty na zvláštní objednávku spotřebitele, kdy provedení objednávky 

může být například možné jen za velmi vysokou cenu, avšak nemusí to nutně snižovat 

proporcionalitu vztahu podnikatele a spotřebitele. Požadavek přiměřenosti může být uspokojen 

podnikatelem, jestliže jedná poctivě a přiměřeně s druhou stranou, jejíž oprávněné zájmy musí 

vzít v úvahu.109 

Ne ve všech ohledech má však pacient práva spotřebitele. Dle zákona o ochraně 

spotřebitele jsou spory pacienta spotřebitele s poskytovatelem zdravotních služeb vyloučeny 

z mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.110 Důvodová zpráva k zákonu o ochraně 

spotřebitele k tomu uvádí následující: „Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů však nelze 

využít pro několik oblastí, které jsou z působnosti navržené právní úpravy vyloučeny: jedná se 

o poskytování zdravotních služeb, služeb obecného zájmu nehospodářské povahy a veřejné 

poskytovatele vyššího a dalšího vzdělávání. V souladu se směrnicí se tedy vylučují služby, které 

nejsou poskytovány za hospodářské protiplnění (nehospodářské služby obecného zájmu jsou 

poskytované bezúplatně státem nebo jeho jménem, a to bez ohledu na právní formu poskytování 

těchto služeb). Jedná se současně o vysoce specializované oblasti, v nichž by mělo být řešení 

případných sporů ponecháno na soudech.“111 Osobně s tímto přístupem nesouhlasím, neboť 

mám za to, že by tuto roli mohla efektivně plnit Česká lékařská komora stejně, jako se tak děje 

v případě sporů s advokáty, kdy spor mimosoudně řeší Česká advokátní komora. Tímto tématem 

se dále zabývám v části 12 – zamyšlení se de lege ferenda. 

                                                 
108 ESD ze dne 14. 3. 2013, Mohamed Aziz proti Caixa dʼEstalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa 

(Catalunyacaixa), C‑415/11, převzato z LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, 

s. 421. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0. 
109 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 421. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-529-9. 
110 Ustanovení § 20d zákona o ochraně spotřebitele. 
111 Důvodová zpráva k zákonu č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, č. 378/2015 Dz. 
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5.3. Další aspekty vztahu lékaře a pacienta 

Vztah lékaře a pacienta, respektive pacienta a poskytovatele zdravotních služeb je 

vztahem soukromoprávním. To vyplývá ze všech tří teorií rozdělujících právo soukromé 

a veřejné (teorie zájmová, subordinační a organická). To znamená, že lékař a pacient si jsou 

navzájem rovni a žádný z nich není v jejich právním vztahu nadřazen, žádný z účastníků jejich 

právního vztahu nemůže jednostranně založit práva nebo povinnosti, žádný z účastníků není 

oprávněn jednostranně si vynutit splnění povinnosti, a v případě sporu mezi účastníky je nutné, 

aby jejich vzájemná práva a povinnosti zhodnotil nezávislý orgán (soud), tedy žádná ze stran 

není oprávněna autoritativně rozhodnout. Zároveň jde však o vztah, který nese značné prvky 

vztahu veřejnoprávního, tj. zejména jde o činnost, která je kontrolována orgány veřejné moci, 

je regulována veřejným právem – zákon o poskytování zdravotních služeb, za porušení zákonem 

uložených povinností může být lékař stíhán na základě veřejnoprávní normy (přestupek, trestný 

čin) apod. Jde tedy o právní vztah do značné míry mísící soukromé právo s právem veřejným. 

V tomto směru pak lze právní vztahy ještě rozdělit na vztahy vznikající v souvislosti se 

zabezpečením poskytování zdravotních služeb, které nesou složku veřejnoprávní a vztahy 

vznikající v souvislosti se samotným výkonem zdravotních služeb nesoucích složku 

soukromoprávní, avšak obě složky se v různých fázích poskytování zdravotních služeb mísí.112 

Vztah lékaře a pacienta je též do značné míry stižen smluvním přímusem, respektive 

zákon o poskytování zdravotních služeb vyjmenovává konkrétní důvody, na jejichž základě je 

poskytovatel zdravotních služeb oprávněn odmítnout uzavřít s pacientem smlouvu o poskytování 

zdravotních služeb (těmito důvody se zabývám v části 4.3. předkládané disertační práce). 

A contrario je tedy lékař povinen uzavřít smlouvu o poskytování zdravotních služeb vždy, když 

nesplňuje jeden z těchto důvodů. 

Vztah lékař pacient tak vzniká zpravidla první návštěvou pacienta v ordinaci lékaře. 

Smlouva o poskytování zdravotních služeb není uzavírána písemně, nicméně její obsah je 

poměrně jednoznačně a přesně stanoven zákonem o poskytování zdravotních služeb. V tuto 

chvíli tedy vzniká i případná odpovědnost lékaře, pokud nebude zdravotnické služby poskytovat 

lege artis. Odpovědnost lékaře ovšem může vzniknout i v situaci, kdy vůbec k uzavření smlouvy 

o poskytování zdravotních služeb nedošlo, a to tehdy, když nesplní svůj smluvní přímus,  

i přestože nenaplňuje důvod pro odmítnutí pacienta, který stanoví zákon o poskytování 

zdravotních služeb. Pro soukromoprávní vztah je rovněž typická i autonomie vůle. Ta je ve 

                                                 
112 ZOLÁKOVÁ, Z. Vzťah lekára a pacienta: Niekoľko úvah nad právnou úpravou dohody o poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2014, č. 2, s. 42–55. 
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vztahu lékaře a pacienta ovšem též značně ovlivněna, neboť do jejich vztahu vstupuje rovněž 

vůle zdravotních pojišťoven. Skutečnost, že daný poskytovatel zdravotních služeb nemá 

uzavřenou smlouvu s některou ze zdravotních pojišťoven (nebo s žádnou), bude též nezávisle na 

jeho vůli a vůli pacienta ovlivňovat pacienta při výběru poskytovatele zdravotních služeb.113 

V kontextu historie lze říci, že postavení pacienta vůči lékaři posiluje. Pacient má stále 

více práv a lékař více povinností, dříve hmatatelná nerovnost ve vztahu lékař – pacient se stírá 

a posiluje se autonomie pacienta. Dokonce již od poloviny minulého století sílí, a to zejména 

ve Spojených státech amerických a později i v západní Evropě (zejména po druhé světové válce) 

v důsledku vzrůstajícího respektu k autonomii každého člověka ve všech oblastech života 

i požadavku na sebeurčení a individuální přístup k nemocným. Medicína mlčení a paternalistický 

model už nebyly udržitelné jako rozhodující a jediná strategie. V této době tak dochází ke zrodu 

moderní medicíny, kde je kladen právě nejvyšší důraz na pacienta. Tyto tendence a změna 

směřování vrcholí přijetím Konvence na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti 

v souvislosti s aplikací biologie a medicíny v roce 1997. Její smluvní strany v souvislosti 

s aplikací biologie a medicíny se zavazují, že budou chránit důstojnost a autonomii všech 

lidských bytostí a každému člověku zaručí úctu a respekt k ostatním právům a lidským 

svobodám v citlivé oblasti biologie a medicíny.114 

Konvence na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací 

biologie potom zavádí zejména to, že zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být 

nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy, že každý zásah do sféry zdraví, včetně 

výzkumu, musí být prováděn v souladu s profesními závazky a na odpovídající odborné úrovni 

a též zavádí principy informovaného souhlasu.115 

Ve světle současné úpravy vnitrostátního i mezinárodního práva jsem toho názoru, že 

pravidla pro důstojný vztah lékař – pacient a aplikaci efektivní medicíny jsou nastavena 

dostatečně. Je tak zejména nezbytné, aby též efektivně fungovala kontrola, která bude zaběhlé 

pořádky porovnávat s ideálním stavem a v případě nedostatků bude poskytovatele zdravotních 

služeb přiměřeně postihovat tak, aby skutečně docházelo k takovému léčení pacientů, jak to 

předpokládá zákon.  

                                                 
113 ZOLÁKOVÁ, Z. Vzťah lekára a pacienta: Niekoľko úvah nad právnou úpravou dohody o poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2014, č. 2, s. 42–55. 
114 Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva Univerzity Karlovy. Ke stažení. Usm.lf1.cuni.cz [online]. 

© 2018 [cit. 2018-08-12]. Dostupné z: http://usm.lf1.cuni.cz/download/ 
115 Konvence na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie. 
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Dle mého názoru existují až příliš velké rozdíly mezi jednotlivými poskytovateli 

zdravotních služeb, které by měly být stírány. Samozřejmě nelze srovnávat jedinečná a úzce 

specializovaná pracoviště se špičkovým vybavením, kde se pohybují mezinárodně uznávaní 

odborníci s okresními nemocnicemi, nicméně právě rozdíly mezi některými pracovišti stejného 

typu (okresní nemocnice) jsou mnohdy nemalé a zde by měl stát aktivně vyvinout svoji činnost 

s cílem tyto rozdíly odstranit. 
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6. Ochrana osobnosti pacienta 

V této části předkládané disertační práce popisuji nejvýznamnější součásti a složky 

osobnosti člověka, které v případě porušení povinností lékařem a neposkytnutí zdravotnických 

služeb lege artis mohou být ohroženy. V případě pacienta jde především o tyto složky lidské 

osobnosti: lidský život, zdraví člověka, právo na dodržování zákazu nelidského a ponižujícího 

zacházení a nulová tolerance diskriminace. 

6.1. Lidský život 

Lidský život představuje tu nejzákladnější hodnotu, která je chráněna nejen občanským 

zákoníkem a trestním zákoníkem, ale i Listinou.116 Právo na život je do značné míry přirozeným 

právem, kdy život a právo na něj jsou chráněny i normami, které jsou považovány za 

tzv. kodexovanou morálku. Typickým příkladem je pak například biblické Desatero nebo 

Chamurappiho zákoník.117 Právo na život požívá jako základní lidské právo rozsáhlé ochrany 

i v mezinárodních smlouvách, kterými je Česká republika vázána. Z hlediska českého 

vnitrostátního práva se jedná zpravidla o přímo aplikovatelná ustanovení, jež jsou součástí 

českého právního řádu (čl. 10 Ústavy). Porušení práva na život pak bývá stiženo těmi 

nejpřísnějšími tresty.118 Výjimku z ochrany lidského života pak tvoří zejména nutná obrana 

a krajní nouze, kdy například zájem na zachování lidského života oběti může převážit nad 

zájmem zachovat život pachatele. 

Právo na život představuje i ochranu lidského plodu a respektování zásady pro vitae 

(ve prospěch zachování života člověka). Výjimkou z této zásady může být případné přerušení 

                                                 
116 Ustanovení článku 6 odstavce 1 Listiny: „Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před 

narozením.“ 
117 HARVÁNEK, J. Teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 61. ISBN 978-80-

7380-104-5.  
118 Ustanovení § 140 trestního zákoníku: „(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset 

až osmnáct let. (2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím 

svobody na dvanáct až dvacet let. (3) Odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude 

pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a) na dvou nebo více osobách, b) na těhotné ženě, 

c) na dítěti mladším patnácti let, d) na úřední osobě při výkonu nebo pro výkon její pravomoci, e) na svědkovi, 

znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, f) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu 

zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který 

plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, 

postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, g) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, 

příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez 

vyznání, h) opětovně, i) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo j) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného 

majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky. (4) 

Příprava je trestná.“ 
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těhotenství v zákonem dovolené lhůtě, anebo v situacích, kdy zákon přerušení těhotenství 

umožňuje.119 

Pro ochranu lidského života je podstatné vymezit si vznik a zánik lidského život. Živým 

člověkem je tedy plod, který přestane býti plodem z toho důvodu, že se narodí živý, tj. projevuje 

známky života. Plod přechází v živého člověka okamžikem začátku porodu. Porod je proces, 

který trvá určitou dobu, a z hlediska ochrany lidského života je třeba zvolit určitý okamžik jako 

rozhraní, kdy se z plodu stává živý člověk. Rozhodujícím časovým rozhraním z pohledu práva je 

začátek porodu, tedy okamžik, kdy dítě začne opouštět tělo matky (při porodu se objeví hlavička 

nebo vedoucí část dítěte, při císařské řezu jde zřejmě o začátek operativního zákroku). V teorii 

práva i v praxi se též objevují i názory, že rozhodujícím okamžikem, kdy plod přechází v živého 

člověka, je až okamžik oddělení dítěte od těla matky, případně okamžik prvního nádechu nebo 

výdechu, ať už spontánního, nebo po vzkříšení. Při akceptaci tohoto názoru by však případné 

usmrcení dítěte matkou při porodu až do okamžiku oddělení dítěte od těla matky nebo okamžiku 

prvního nádechu a výdechu bylo beztrestné, neboť podle § 163 trestního zákoníku není těhotná 

žena, která sama uměle přeruší své těhotenství, trestná, přičemž přerušením těhotenství je 

usmrcení lidského plodu. Takový výklad je tedy podle mého názoru nesprávný a měl by být 

přijat ten pohled na věc, že člověkem se plod stává již v průběhu porodu, nikoliv až po jeho 

dokončení.120 

Pokud jsme výše popsali chvíli, s kterou se pojí vznik života člověka, je též potřeba 

definovat okamžik, kdy lidský život zaniká. Tímto okamžikem je smrt. Pojem smrti je právem 

vykládán na základě poznatků lékařské vědy jako biologická smrt mozku (cerebrální smrt), 

tj. takový stav organismu, u kterého je obnovení všech životních funkcí již zcela vyloučeno. 

Smrt mozku je rozhodující především v těch případech, kdy jsou funkce dýchání nebo krevního 

oběhu udržovány uměle. Za mozkovou smrt se považuje nevratná ztráta funkce celého mozku, 

včetně mozkového kmene. Takzvanou „klinickou smrt“ právo nepovažuje za smrt, tedy za stav, 

který se pojí s koncem života, poněvadž za současného stavu lékařské vědy i po zastavení 

životně důležitých funkcí (zastavení činnosti srdce, dýchání), které dříve vedlo nutně ke smrti, 

je možné obnovení těchto činností a tím i záchrana života. K tomu je možné dále doplnit, že 

v souladu s právními předpisy je vymezení okamžiku smrti a metoda jeho zjištění výlučně věcí 

lékařské vědy. Tzv. klinická smrt je tak pouhým faktem zástavy vitálních funkcí, jejichž obnova 

                                                 
119 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 388. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-529-9.  
120 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1457. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-428-5.  
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je případně možná, a nepojí se tedy s právním stavem smrti, který iniciuje další právní jednání, 

zejména zahájení dědického řízení.121 

V medicínském právu tak s ohledem na výše uvedené bude požívat ochrany pouze živý 

člověk, nicméně proto, aby byl chráněn jeho život, není nutné, aby známky života jevil. Chráněn 

je tak například i život osoby, která prodělala klinickou smrt, je v kómatu apod. Žádná z těchto 

okolností nemá vliv na odpovědnost za usmrcení (spáchání vraždy) jiného člověka. 

6.2. Zdraví člověka 

Zdraví je součástí duševní a tělesné integrity. Přirozené právo na duševní a tělesnou 

integritu člověka je v obecné rovině spoluvytvářeno přirozenými právy na život a zdraví, která 

jsou ze své přirozenosti zásadně nedotknutelná. Právo na ochranu zdraví patří mezi nejdůležitější 

osobnostní práva. Nejvyšší soud k právu na ochranu zdraví uvedl: „Právo na ochranu zdraví je 

jedním z nejvýznamnějších práv týkajících se ochrany osobnosti. Nelze dovodit, že uplatnění 

nároků z titulu práva na ochranu osobnosti supluje, resp. doplňuje a rozšiřuje rozsah náhrady 

škody; jedná se o zcela svébytné a samostatné nároky.“122 Dohoda o založení Světové 

zdravotnické organizace definuje zdraví jako stav úplného blaha tělesného, duševního 

a sociálního. To znamená, že nezáleží jen na tom, že lidské tělo zrovna neprodělává žádnou 

nemoc či se nezotavuje z úrazu. K tomu dále uvádí, že těšiti se zdraví v nejvyšším stupni, jehož 

lze docílit, je jedním ze základních práv každé lidské bytosti bez rozdílu lidské rasy, náboženství, 

politického přesvědčení a hospodářského nebo společenského stavu.123 Zdraví je stejně jako 

lidský život chráněno rovněž ústavním pořádkem České republiky.124 Právo na zdraví se netýká 

pouze ochrany před zhoršením zdraví, respektive před zásahem do integrity člověka, který vede 

ke zhoršení jeho zdravotního stavu, nýbrž zásahem do zdraví člověka je nutné rozumět i to, že 

nedojde ke zlepšení zdravotního stavu, byť by ke zlepšení zdraví došlo, pokud by do ozdravných 

procesů či integrity člověka bylo/nebylo zasaženo. K tomu se vyjádřil Ústavní soud, který danou 

problematiku vyložil následujícím způsobem: „Protiprávní jednání škůdce se ve sféře zdraví 

může negativně projevit nejen ve zhoršení zdraví, ale i tak, že u poškozeného nedojde ke zlepšení 

zdraví, ač se to dalo očekávat s ohledem na předpokládaný právně souladný postup škůdce. 

Tudíž protiprávní postup zdravotnického zařízení může negativně zasáhnout tělesnou integritu 

                                                 
121 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1457. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-428-5. 
122 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. září 2008, sp. zn. 30 Cdo 535/2007. 
123 Dohoda o založení Světové zdravotnické organizace. 
124 Článek 31 Listiny: „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na 

bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“ 
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(způsobit újmu na zdraví zejména ve smyslu čl. 7 odst. 1 LPS) nejen zhoršením zdraví 

poškozeného, ale i ztrátou očekávaného zlepšení zdraví. Právě tak bylo třeba vykládat i pojem 

škody na zdraví dle § 444 ObčZ 1964.“125 Ústavní soud dokonce právo na zdraví upřednostnil 

před právem na volbu poskytovatele zdravotních služeb, když dovodil, že právo na svobodnou 

volbu místa a způsobu porodu z pohledu rodičů, kteří si poskytovatele zdravotních služeb volí, 

je limitováno jen zájmem na bezpečném porodu a zdraví dítěte.126 Zdraví člověka tak společně 

s životem člověka patří mezi nejzákladnější atributy osobnosti člověka a musí mu být 

poskytována ta nejširší ochrana. 

6.3. Právo na dodržování zákazu nelidského a ponižujícího zacházení 

Předmětné právo úzce souvisí s výše popsaným vztahem lékař – pacient, který v průběhu 

doby prošel hmatatelnou změnou. Moderní medicína klade velký důraz na to, aby pacientova 

důstojnost byla maximálně dodržována a poskytovatel zdravotních služeb se vyvaroval 

jakéhokoliv nelidského a ponižujícího zacházení. I v tomto případě jde o složku osobnosti 

člověka, která je chráněna Listinou.127 Velmi obdobně dané právo upravuje rovněž mezinárodní 

pakt o občanských a politických právech.128 Tato složka osobnosti člověka především zahrnuje 

ochranu před mučením, ke kterému samozřejmě v prostředí českého zdravotnictví nedochází. 

Docházet však může k jinému nevhodnému zacházení. To pak spočívá buď přímo v ublížení na 

zdraví nebo v působení intenzivního fyzického a duševního utrpení nebo závažného poškození 

rodinných vztahů. K vytváření psychického tlaku a nedostatečné péče o psychiku člověka pak 

v podmínkách českého zdravotnictví docházet může. Zejména je podle mého názoru možné 

pozorovat takové jednání v léčebnách dlouhodobě nemocných, kde si pomocný zdravotnický 

personál může na starých a nemocných lidech vybíjet svoje komplexy a z pozice kvazi autority 

pak osobám, které se nemohou bránit, skutečně ubližovat. Několik takových kauz proběhlo 

i českými, především tedy bulvárními médii. Ty poukazují na týrání ze strany personálu 

například v situaci, kdy senior není schopen udržet moč.129 Nakonec ponižující zacházení 

představuje zacházení vyvolávající u dotčeného pocity strachu, tísně a méněcennosti, které jsou 

                                                 
125 Nález Ústavního soudu ze dne 9. ledna 2014, sp. zn. III. ÚS 2253/13. 
126 Nález Ústavního soudu ze dne 24. července 2013, sp. zn. I. ÚS 4457/12. 
127 Článek 7 odstavec 2 Listiny: „Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu 

zacházení nebo trestu.“ 
128 Článek 7 mezinárodního paktu o občanských a politických právech: „Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován 

krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Zvláště nebude nikdo bez svého svobodného souhlasu 

podrobován lékařským nebo vědeckým pokusům.“ 
129 BUDAI, D. Přivazování, zákaz pití a týrání: Řada seniorů v pečovatelských domech trpí. In: Blesk.cz [online]. 

© 2017 [cit. 2018-08-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/475455/privazovani-zakaz-piti-a-

tyrani-rada-senioru-v-pecovatelskych-domech-trpi.html 
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schopny ho ponížit nebo pokořit. Takové jednání může osoba, která se ho dopouští, činit i za 

účelem zlomení odporu osoby, která je poškozována a která má tendenci se bránit.130 

Jako závadné nelze samozřejmě hodnotit jednání, které se uskutečňuje v souladu s dikcí 

zákona. Například použití síly při zatýkání osoby, nasazování pout apod., pokud je takové 

omezení provedeno v souvislosti s řádným zajištěním osoby a nepředstavuje užití síly či veřejné 

ponížení osoby a přitom je nezbytné a nepřesahuje rámec přiměřený poměrům. Takové jednání 

je pak zcela v souladu s právními předpisy a nejde o zásah do osobnostních práv člověka. Tato 

premisa by však neplatila, pokud by policie použila zvláště hrubé síly proti člověku, který se 

nebrání a spolupracuje. Zásah do integrity člověka by tak měl být vždy podroben zkoumání 

ve světle zásady subsidiarity a proporcionality, tj. zda šlo kýženého výsledku dosáhnout i jinak 

a případně zda dosažení výsledku nezpůsobí více škody, než přinese užitku.131 

Svolení člověka, ať již v jakékoli formě, s působením duševních nebo fyzických 

útrap nebo jiným nelidským zacházením je nutno považovat za zakázané a nepřihlíží se k němu, 

tj. narušení osobnosti v tomto směru nelze obhájit tím, že poškozená osoba se způsobenými 

útrapami souhlasila. Zcela shodně nehraje žádnou roli ani předchozí chování člověka a jeho 

názorové postoje. Na zákaz tedy nemá vliv, že se jedná o nebezpečnou osobu – například 

teroristu nebo únosce – od níž je třeba získat informace vedoucí k ochraně jiných osob.132 

6.4. Zákaz diskriminace 

Lidé jsou svobodní a jsou si rovni v důstojnosti i v právech.133 Listina dále stanoví 

v článku 3 úplný zákaz diskriminace.134 Zákaz diskriminace z pohledu občanského zákoníku 

(i z pohledu Listiny) chrání osobnost každého jedince v jejím vývoji, tj. chrání individualitu 

osobnosti každého jedince před jejím omezováním a umožňuje její svobodné uplatňování 

v mezích pravidel nastavených právním státem. Na tomto poli pak dochází k propojování sféry 

osobního života se sférou života profesního, uměleckého, sportovního apod. neboť jednotlivé 

sféry působení člověka jsou navzájem provázány a prolínají se. Tuto premisu ve své rozhodovací 

                                                 
130 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 388. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-529-9.  
131 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 388. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-529-9. 
132 Ibid. 
133 Ustanovení článku 1 Listiny. 
134 Ustanovení článku 3 Listiny: „(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy 

pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 

k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. (2) Každý má právo svobodně rozhodovat 

o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující 

k odnárodňování. (3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv 

a svobod.“ 
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praxi potvrdil i Nejvyšší soud: „Je nutno vycházet ze skutečnosti, že za osobnost je považován 

člověk jako jednotlivec, jako subjekt poznání, resp. poznávání, prožívání a jednání ve své 

společenské podstatě i individuálních zvláštnostech, jako nejmenší sociální jednotka i určitá 

psychofyzická a sociálně psychická struktura. Přes mnohost jednotlivých složek osobnosti je 

osobnost fyzické osoby vždy vnímána v její ucelenosti a nedělitelnosti. Mnohočetnosti projevů 

jednotlivých stránek lidské osobnosti fyzické osoby odpovídá i myslitelné široké spektrum 

možných neoprávněných zásahů proti některé z těchto složek osobnosti. Přesto však vždy bude 

zásahem dotčena přímo samotná osobnost fyzické osoby jako celek naznačených vlastností 

a charakteristik. Protože se jedná o nejvlastnější, nejniternější a nejintimnější sféru lidské osoby, 

jejíž dotčení zvenčí je zásahem dotčenou fyzickou osobou velmi často pociťováno se značně 

nepříznivou intenzitou, občanský zákoník této osobnostní sféře poskytuje odpovídající právní 

ochranu. Byť v jednotném rámci práva na ochranu osobnosti existují jednotlivá dílčí práva, 

která zabezpečují občanskoprávní ochranu jednotlivých hodnot (stránek) osobnosti fyzické osoby 

jako neoddělitelných součástí celkové fyzické a psychicko-morální integrity osobnosti, vždy však 

jde o bezprostřední a imanentní součásti lidské osobnosti. Z toho je nutno dovodit, že je 

nerozhodné, při jaké příležitosti, resp. v souvislosti s jakou činností, byla osobnostní integrita 

fyzické osoby zasažena. Subjektivní osobnostní právo, resp. v jeho rámci jednotlivá subjektivní 

práva, jsou neoddělitelně spjata s osobností každé fyzické osoby jako individuality a suveréna, 

resp. s jednotlivými hodnotami, které tvoří celistvost osobnosti každé fyzické osoby v její fyzické 

a morální jednotě. Prostřednictvím tohoto subjektivního osobnostního práva se osobnost každé 

fyzické osoby jako individuality a suveréna uplatňuje ve vztahu k jiným subjektům s rovným 

právním postavením. Je pak zřejmé, že významným a neoddělitelným právem fyzické osoby je 

právo na čest a důstojnost. Jestliže tedy odvolací soud poukazuje na to, že dotčený zásah 

žalované objektivně dehonestuje profesní čest žalobce v podnikatelské sféře a snižuje tak jeho 

důstojnost a vážnost ve společnosti, je třeba učinit závěr, že popsaný útok žalované se dotýká 

osobnosti žalobce jako fyzické osoby ve smyslu § 11 násl. ObčZ. Této skutečnosti proto pak 

odpovídaly následné úvahy o satisfakční odpovědnosti žalované podle § 13 ObčZ.“135 

Jakoukoliv diskriminaci člověka je pak nutné považovat za jednoznačně ponižující, neboť 

brání svobodnému seberozvoji a sebeurčení člověka. Diskriminační jednání lze popsat jako 

rozdílné jednání s rozdílnými osobami ve stejné situaci. V případě zdravotnictví lze velmi 

snadno poukázat na možný příklad diskriminace, kdyby se rozdílné péče a pozornosti lékařů 

dostávalo osobám odlišené barvy pleti, náboženského vyznání anebo sexuální orientace. 

                                                 
135 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2006, sp. zn. 30 Cdo 1310/2005. 
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Obdobně pak může diskriminační jednání spočívat i v tom, pokud se bez objektivního 

a rozumného opodstatnění nezachází rozdílně s osobami, které se nacházejí v podstatně odlišné 

situaci, tj. například naopak stejná lékařská péče je věnována osobám, kdy jedna z nich je zcela 

zřejmě ve vážnějším zdravotním stavu, avšak volená ošetření a medikace je stejná. Takovým 

přístupem je pak osoba, jejíž zdravotní stav je vážnější, diskriminována. Antidiskriminační 

zákon diskriminaci dále dělí na diskriminaci přímou a nepřímou. Za přímou diskriminaci 

považuje tento zákon jednání, a to včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně 

příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné 

situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, 

zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru, případně i diskriminaci 

z důvodu státní příslušnosti, jde-li o diskriminaci mezi členskými státy Evropské unie.136 

Nepřímou diskriminací potom antidiskriminační zákon rozumí takové jednání nebo opomenutí, 

kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z důvodů 

uvedených u přímé diskriminace (např. věk, pohlaví apod.) je osoba znevýhodněna oproti 

ostatním. Nepřímou diskriminací není, pokud toto ustanovení, kritérium nebo praxe jsou 

objektivně odůvodněny legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené 

a nezbytné. Nepřímou diskriminací z důvodu zdravotního postižení antidiskriminační zákon 

rozumí také odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, aby měla osoba se 

zdravotním postižením přístup k určitému zaměstnání, k výkonu pracovní činnosti nebo 

funkčnímu nebo jinému postupu v zaměstnání, aby mohla využít pracovního poradenství, nebo 

se zúčastnit jiného odborného vzdělávání nebo aby mohla využít služeb určených veřejnosti, 

ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení․137 V souladu s ustálenou 

rozhodovací prací se za diskriminaci považuje i jednání zahrnující podněcování, navádění nebo 

vyvolávání nátlaku směřujícího k diskriminaci.138  

                                                 
136 Ustanovení § 2 odstavce 3 antidiskriminačního zákona. 
137 Ustanovení § 3 odstavce 1 a 2 antidiskriminačního zákona. 
138 Nález Ústavního soudu ze dne 13. ledna 2010, sp. zn. II. ÚS 1174/09. 
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Zákaz diskriminace by měl především všem pacientům garantovat jejich rovný přístup 

ke zdravotní péči, a to bez ohledu na jakékoliv rozdíly mezi nimi. Při poskytování zdravotních 

služeb tak nesmí docházet k tomu, že osoba barvy pleti odlišné od většiny obyvatel či osoba 

odlišného náboženského vyznání nebo jiným způsobem se vymykající bude vystavena 

diskriminaci a budou jí poskytnuty zdravotní služby horší kvality, jejich poskytnutí bude méně 

dostupné (například delší doba čekání) a budou poskytnuty za jiných podmínek (například za 

vyšší cenu). Jakékoliv takové jednání je diskriminací a postižená osoba je oprávněna domáhat se 

ochrany.139 

                                                 
139 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 388. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-529-9. 
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7. Ochrana osobnosti lékaře 

V této části předkládané disertační práce popisuji nejvýznamnější součásti a složky 

osobnosti člověka, které mohou být poškozeny pomluvou nebo jiným jednáním pacienta 

směřujícím vůči dobré pověsti (nebo jiné složce osobnosti) lékaře. V případě osobnosti lékaře 

tak může v důsledku jednání pacienta dojít zejména k zásahu do těchto složek osobnosti člověka: 

důstojnost, čest a vážnost, soukromí a právo na příznivé prostředí. 

7.1. Lidská důstojnost 

Lidská důstojnost je podobně jako většina složek osobnosti člověka chráněna nejen 

občanským zákoníkem, ale též i Listinou.140 Ochrana důstojnosti člověka patří také mezi 

základní zásady soukromého práva.141 Samotný pojem důstojnosti nemá jasnou kodifikovanou 

definici a též i judikatura vykládající obsah lidské důstojnosti je velmi široká a ne zcela 

jednoznačná. Jako mimoprávní kategorii můžeme lidskou důstojnost chápat jako jednu 

ze základních přirozených hodnot a složek lidské osobnosti, která vyjadřuje nezbytnost 

zachovávání elementární úcty k člověku jako rozumem nadané živé bytosti a k jeho jedinečné 

lidské osobnosti, a to bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, víru a náboženství, politické 

či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, 

majetek, rod nebo jiné postavení (viz zákaz diskriminace výše).142 

Z pohledu právní filozofie je výše uvedený pohled na věc pohledem přirozenoprávním 

a též pohledem tzv. ontologického pojetí lidské důstojnosti, podle něhož důstojnost přísluší všem 

lidem bez ohledu na jejich původ či postavení. Proti tomuto přístupu naopak stojí tzv. pojetí 

kontingentní (sociální), které vnímá lidskou důstojnost jako selektivní výsadu či výsledek 

společenského postavení člověka ve smyslu důstojnosti ve svém postavení („ve svém osudu“). 

Tento přístup se objevuje v pojetí antických filozofů akceptujících otrokářský systém. Immanuel 

Kant naopak na základě rozlišení pojmu relativní hodnoty (ceny) a absolutní (vnitřní) hodnoty, 

jež nepřipouští žádný ekvivalent, spočívající v lidské důstojnosti, uvádí, že každý člověk jako 

rozumná bytost existuje od přirozenosti jako účel sám o sobě, nikoli pouze jako prostředek, 

jehož by mohla libovolně užívat ta či ona vůle, a je tak od přirozenosti nadán vlastní 

                                                 
140 Ustanovení článku 10 odstavce Listiny: „Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní 

čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.“ 
141 Ustanovení § 3 odst. 2 písmene a) občanského zákoníku: „Soukromé právo spočívá zejména na zásadách, že 

každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí.“ 
142 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 388. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-529-9. 
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důstojností.143 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku k lidské důstojnosti výslovně uvádí: 

„Svoboda člověka, a v důsledku toho i jeho práva a rovnost lidí v důstojnosti i právech jsou 

klíčové hodnoty pro celý právní řád a stát i veřejná moc jsou založeny na úctě k nim. (…) 

Důstojnost člověka, jeho hodnota jako osoby, je ústřední prvek, k němuž celková koncepce 

osnovy zákoníku lne a jejž jako nejvyšší hodnotu sleduje chránit. (…) Další z navrhovaných změn 

sleduje základní linii výstavby kodexu, totiž akcent na důstojnost a autonomii vůle člověka.“144 

V žádném případě tak nemůže být pochyb o tom, že osobnost člověka představuje v moderním 

občanském právu velmi významnou hodnotu. I když důstojnost nemá přesné hranice, lze říci, že 

se důstojně k člověku chováme tehdy, pokud dodržujeme alespoň základní pravidla slušného 

chování a etiky. Samozřejmě principy a zásady slušného chování mohou být uznávány odlišně 

v různých kulturách i v různých společenských kruzích. To co tedy může být nedůstojné při 

soudním jednání (například výslech nahého svědka), bude bezesporu důstojné při vyšetření, kdy 

pacient musí být nahý, pokud u vyšetření budou pouze pověřené osoby. Skutečnost, zda došlo 

k zásahu do lidské důstojnosti, je tedy nezbytné vždy posuzovat ve vztahu k okolnostem. Při 

poskytování zdravotních služeb samozřejmě může být zasaženo i do důstojnosti pacienta, 

například právě pokud by u vyšetření, kde je pacient nahý, byly osoby, které takovému vyšetření 

nemají být přítomny. Nicméně mám za to, že české zdravotnictví je v tomto ohledu poměrně 

profesionální a častěji dojde spíše k excesu ze strany pacienta nežli lékaře. Pacient může 

zasahovat do důstojnosti lékaře například různými urážkami nebo ponižováním při vyšetření. 

K takovému jednání může dojít zejména při nočních službách, kdy se pacienty pravidelně stávají 

osoby, které požily alkohol a ne vždy své jednání zcela kontrolují.145 

Důstojnost člověka se projevuje v mnoha aspektech lidského života a v určitých směrech 

se překrývá s jinými stránkami lidské osobnosti, zejména pak se svobodou člověka či jeho 

vážností a ctí. Tento překryv vhodně komentuje též Ústavní soud (citace nálezu je uvedena blíže 

rozebrána v kapitole 7.2. předkládané disertační práce).146 Ústavní soud dokonce částečně 

podřazuje čest pod pojem důstojnosti. Ústavní soud tak podle mého názoru vhodně potvrzuje to, 

že na osobnost člověka nelze pohlížet izolovaně, nýbrž je nezbytné veškeré složky osobnosti 

člověka vnímat uceleně a v souvislostech. Nedůstojné zacházení může spočívat v rozmanitých 

způsobech jednání s člověkem, z praktického hlediska však spočívá zachování důstojnosti 

                                                 
143 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 388. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-529-9. 

KANT, I. Základy metafyziky mravů. Praha: Svoboda, 1976. 
144 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (konsolidované znění). 
145 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 388. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-529-9. 
146 Nález Ústavního soudu ze dne 11. listopadu 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03. 
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člověka a její právní ochrana především v uznání neomezitelné právní osobnosti člověka, 

v zákazu působení duševních nebo fyzických útrap či jiného nelidského či ponižujícího 

zacházení a v zákazu diskriminace. Na poli medicínského práva je pak samozřejmě nutné chránit 

jak důstojnost lékaře, tak i důstojnost pacienta. Podle mého názoru může být zásah do 

důstojnosti pacienta spojen s podstatně většími následky, avšak jsem přesvědčen o tom, že častěji 

je narušována důstojnost lékařů nebo pomocného zdravotnického personálu. V tomto ohledu by 

ze strany poskytovatelů zdravotních služeb mělo podle mého názoru docházet k její efektivnější 

ochraně.147 

7.2. Čest a vážnost člověka 

Narušení cti a vážnosti člověka je nejčastějším důvodem, proč jsou podávány žaloby na 

ochranu osobnosti. Jak čest, tak i vážnost člověka jsou především mimoprávní pojmy a žádný 

z právních předpisů je jednoznačně nedefinuje. V případě cti a vážnosti člověka navíc neexistuje 

ani jasná hranice, neboť oba pojmy se částečně překrývají navzájem a překrývají se též i s výše 

vymezeným předmětem ochrany osobnosti – s důstojností člověka. Základní rozdíl mezi oběma 

pojmy (čest člověka a vážnost člověka) lze spatřovat v tom, že pojem cti se pojí spíše s vlastním 

vnitřním náhledem člověka na ocenění sebe sama a jeho postojem k vlastním elementárním 

životním hodnotám a představám. Oproti tomu pojem vážnosti je více spjat s uznáním člověka 

v okolí, s jeho postavením ve společnosti a prokazováním úcty ze strany ostatních a významově 

je prakticky totožný s termíny dobrá pověst. Pokud tedy budeme zkoumat, zda určité jednání 

narušilo, anebo bylo způsobilé narušit vážnost člověka, budeme k jednici, kterého se případné 

poškození týká, nuceni přistupovat s maximální obezřetností, neboť například mírná pomluva se 

nedotkne osoby kriminálníka, protože ten žije dlouhodobě život podstatně mravně horší, avšak 

může uškodit osobě velmi mravné. Pro účely praktického práva není ovšem nutné oba pojmy 

složitě významově dělit.148 

Právo na čest se v mnohém pojí s právem na soukromí. Pokud nejde zrovna o osobu, 

která žije veřejným životem, a kdy je zde zájem společnosti, aby například kontrolovala mravní 

zásady této osoby (například premiéra), je věcí každého jedince, jaké informace o sobě poskytne 

a jakým způsobem je poskytne. Vedle práva na soukromí je však sféra sociální a společenská, 

kam má jedinec právo vstupovat s pomyslně bílým štítem, a mělo by být pouze v jeho rukách, 

zda na základě svého jednání bude hodnocen okolím jako člověk čestný, nebo nečestný. Poslední 

                                                 
147 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 388. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-529-9. 
148 Ibid. 
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sférou je pak sféra veřejná, kde míra ochrany v určitých mezích klesá, neboť se může dostat do 

rozporu se svobodou slova. Svoboda slova například pak v politické kultuře dle mého názoru 

lehce převažuje, respektive zákon by neměl bránit zdravému politickému špičkování, neboť to 

patří k politické kultuře. Na druhou stranu i ve světě politiky je nutné nastavit hranici únosnosti 

a v případě jejího překročení musí být poškozený oprávněn se vůči zásahu do své cti bránit. 

S tímto pohledem na věc se shoduje též výklad Ústavního soudu.149 Tématu předkládané 

disertační práce se pak nejvíce týká ochrana cti a vážnosti lékaře ve sféře profesní a sociální. 

Nemyslím si, že by útoky nespokojených pacientů směřovaly směrem k rodinnému životu lékařů 

a jejich soukromí, a pokud k tomu dochází, je to pouze v omezené míře. Velmi snadno se ovšem 

může stát, že nespokojený pacient či pozůstalá rodina po zemřelém pacientovi začne o lékaři, 

kterému přisuzují pochybení, roznášet nepravdivé informace, které jsou způsobilé značně 

zasáhnout do jeho cti a vážnosti u jeho okolí. Takové pomluvy pak mohou být často 

vyfabulované a nemusí je zastavit ani ověření toho, zda lékař postupoval při poskytování 

zdravotních služeb lege artis. Předmětem ochrany osobnosti lékaře tak může být jeho čest 

a vážnost, a to hned ve dvou rovinách. V rovině první jde o jeho profesní čest před lékaři 

a kolegy, kde vystupuje jako odborník a kde šíření nepravdivých informací je způsobilé jeho 

profesionální vystupování a odbornou erudovanost značně poškodit. Druhou rovinou je potom 

ochrana vážnosti a cti před pacienty. Pokud dojde k jejímu poškození v této rovině, může to mít 

pro lékaře i značné ekonomické důsledky, neboť může nastat odliv pacientů. Tyto závěry lze pak 

jednoznačně opřít i o závěry rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2006, sp. zn. 30 Cdo 

1310/2005, který byl již citován výše.150 S ohledem na tyto teze Ústavní soud ochranu cti 

a vážnosti člověka vnímá i v rovině ochrany veřejného statku: „Věcí veřejnou jsou veškeré 

agendy státních institucí, jakož i činnost osob působících ve veřejném životě, tj. např. činnost 

politiků místních i celostátních, úředníků, soudců, advokátů, popř. kandidátů či čekatelů na tyto 

funkce; věcí veřejnou je ovšem i umění včetně novinářských aktivit a showbyznysu a dále vše, co 

                                                 
149 Nález Ústavního soudu ze dne 17. července 2007, sp. zn. IV. ÚS 23/05: „Nelze považovat za rozumné (legitimní) 

zveřejnění difamační informace o jiné osobě působící ve veřejném životě, pokud 1. se neprokáže, že existovaly 

rozumné důvody pro spoléhání se na pravdivost difamační informace, dále 2. pokud se neprokáže, že byly 

podniknuty dostupné kroky k ověření pravdivosti takové informace, a to v míře a intenzitě, v níž bylo ověření 

informace přístupné a definitivní, a 3. pokud ten, kdo difamační informaci zveřejnil, měl důvod nevěřit, že tato 

informace je pravdivá. Zveřejnění takové informace nelze považovat za legitimní či rozumné i tehdy, pokud si šiřitel 

takové informace neověří její pravdivost dotazem u osoby, jíž se informační údaj týká, a nezveřejní její stanovisko, 

s výjimkou nemožnosti takového postupu a nebo tam, kde tento postup zjevně nebyl nutný (Lange v. Australian 

Corporation, 1997, citováno v kauze Reynolds Lds. – viz shora). Důležité pro posouzení legitimity zveřejnění 

informace je zkoumání motivu. Legitimitu nelze dovodit, pokud bylo zveřejnění dominantně motivováno touhou 

poškodit osobu, k níž se informace váže, a pokud šiřitel sám informaci nevěřil anebo pokud ji poskytl bezohledně 

a hrubě nedbale bez toho, aby si ověřil, zda informace je pravdivá, či nikoliv.“ 
150 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 388. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-529-9. 
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na sebe upoutává veřejnou pozornost. Tyto veřejné záležitosti, resp. veřejná činnost jednotlivých 

osob, mohou být veřejně posuzovány. Při kritice veřejné záležitosti vykonávané veřejně 

působícími osobami platí z hlediska ústavní presumpce, že jde o kritiku ústavně konformní. Jde 

o výraz demokratického principu, o výraz participace členů občanské společnosti na věcech 

veřejných. Přitom presumpcí ústavní konformity je chráněn toliko hodnoticí úsudek, nikoli 

tvrzení faktů, která v míře, v níž sloužila za základ kritiky, musí naopak důkazně prokazovat 

kritik sám. (…) Dalším obecným pravidlem, které lze dovodit z evropské judikatury, je, že chce-li 

kdokoliv zveřejnit o jiné osobě informaci difamačního charakteru, nelze jeho počínání považovat 

za rozumné či legitimní, pokud neprokáže, že měl rozumné důvody pro spoléhání se na 

pravdivost difamační informace, kterou šířil, a dále pokud prokáže, že podnikl řádné dostupné 

kroky k ověření pravdivosti takové informace, a to v míře a intenzitě, v níž mu bylo ověření 

informace přístupné, a konečně, pokud sám neměl důvod nevěřit, že difamační informace je 

nepravdivá. (…) Důležité pro zvážení legitimního zveřejnění informace je zkoumání motivu 

zveřejnění. Legitimitu zveřejnění informace nelze dovodit, pokud byla dominantně motivována 

touhou poškodit difamovanou osobu, pokud šiřitel sám informaci nevěřil anebo pokud ji poskytl 

bezohledně, aniž by se řádně staral o to, zda je, či není pravdivá. (…) Čest a dobré jméno osoby 

jsou hodnoty náležející do kulturního dědictví naší civilizace mající kořeny v křesťanství 

a judaismu. Jakkoliv se obsah a rozsah této hodnoty v čase mění, lze dospět k závěru, že její 

součástí jsou i ta pravidla, která se objevují v etických kodexech různých profesí, tj. i v profesi 

novinářů. Čest je také integrální a důležitou součástí důstojnosti člověka. Formuje rovněž základ 

mnoha rozhodnutí činěných členy demokratické společnosti, která jsou fundamentální pro její 

dobré fungování. Čest hraje roli ve vztazích, jako např. koho zaměstnavatel zaměstná, resp. pro 

koho pracovník chce pracovat, je rozhodující při úvaze o tom, kdo má postoupit do vyšších 

pracovních či funkčních pozic, čest je důležitá pro rozhodnutí o tom, s kým navázat obchodní 

vztahy nebo komu bude dán hlas v politickém životě. Je-li jednou čest pošpiněna 

neopodstatněným obviněním vyjádřeným veřejně, a tím spíše v médiích, může být pověst a čest 

osoby poškozena navždy a zvláště pak v situaci, není-li dána možnost rehabilitace. Pokud taková 

situace nastane, prohrává jak osoba sama, tak i společnost. A právě proto nelze vycházet z toho, 

že ochrana pověsti, resp. cti, je záležitostí důležitou pouze pro dotčeného jednotlivce, případně 

jeho rodinu. Z těchto důvodů je ochranu pověsti, resp. cti, třeba vnímat i jako ochranu veřejného 

statku. Je proto ve veřejném zájmu, aby čest a pověst osob působících ve veřejném životě nebyla 

diskutována ve skutkově posunutých rovinách. Jak na poli politiky, tak ve sdělovacích 

prostředcích volič potřebuje být schopen rozeznat dobro od zla, aby nakonec mohl učinit 

informovaný výběr ve vztahu k politikovi i k médiím. Právě vzhledem k těmto úvahám smlouvy 
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o lidských právech stejně jako Listina základních práv a svobod nepovažují svobodu projevu 

za absolutní právo. (…) Protože práva na osobní čest a dobrou pověst garantovaná čl. 10 odst. 

1 LPS (Úmluvou toto právo samostatně garantováno není) nejsou omezitelná obyčejnými 

zákony, jejichž účel by Listina základních práv a svobod stanovila v podobě veřejných statků (tak 

jako např. u svobody projevu), je třeba potenciálně možná omezení tohoto práva hledat 

v kategorii imanentních omezení, tj. omezení plynoucích přímo z ústavního pořádku samotného. 

Takovéto imanentní omezení základního práva na čest lze nalézt i v požadavku ochrany 

svobodného projevu, který je také ústavně chráněn.“151 Ústavní soud tak staví prosti sobě právo 

na svobodu slova a právo na přiměřenou a legitimní kritiku a právo na čest, na jejíž ochraně 

panuje dle citovaného nálezu veřejný zájem. V zájmu lidí samozřejmě je chránit i svobodu slova 

a umožnit přiměřenou kritiku.152 Při posouzení toho, zda došlo k zásahu do osobnostních práv, 

je tak nutné vyhodnotit nejprve pravdivost informace a následně způsob jejího podání. Šíření 

nepravdivé informace ovšem samo o sobě nemusí znamenat porušení zákona. Zkoumat se musí 

vždy i to, zda daná osoba byla ztotožněna s tím, že jde o nepravdivou informaci, respektive zda 

byla v dobré víře, že jde o pravdivou informaci. Forma, jakou se informace dále šíří, je pak též 

podstatná, neboť i informace založená na pravdě může být podána značně neobjektivním 

způsobem a způsobit tak člověku újmu. Ve vztahu k ústavnímu požadavku na řádné plnění úkolů 

moci výkonné a soudní dovodila soudní praxe, že omezení absolutního osobnostního práva 

ve vztahu k ochraně cti a vážnosti je možné do té míry, pokud je to nezbytné pro řádné 

fungování a plnění úkolů správních orgánů a soudů. Neoprávněnost zásahu je ovšem vyloučena 

zejména tehdy, jestli došlo k zásahu v rámci úředního jednání a jestli zásah nevybočil z rámce 

daného platným právem. Tyto premisy byly též potvrzeny Ústavním soudem.153 

Zásah do cti a vážnosti člověka nemusí být objektivním zásahem, tj. nemusí být takto 

hodnocen u všech zúčastněných osob, naopak s ohledem na různé formy cti je za zásah 

považováno to, co zhorší postavení poškozené osoby u určité skupiny lidí. Poškozenému tak 

                                                 
151 Nález Ústavního soudu ze dne 11. listopadu 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03. 
152 Nález Ústavního soudu ze dne 10. prosince 1997, sp. zn. II. ÚS 357/96: „Pro úplnost Ústavní soud dodává, že 

toto základní právo je zásadně rovno základnímu právu upravenému v čl. 10 Listiny, nicméně jak již bylo 

předesláno, nelze v daném polemicky navozeném případě kritiky dospět k závěru, že by šlo o zásah do práva dle 

čl. 10 Listiny vůbec, natožpak dosahující intenzity, jež by opravňovala k omezení základního práva dle čl. 17 

Listiny.“ 
153 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 388. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-529-9. 

Nález Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2006, sp. zn. I. ÚS 310/05: „Také odůvodněním soudního rozhodnutí lze 

zasáhnout do osobnostních práv, jak přímo účastníka řízení, tak i třetí osoby. Takováto porušení, vytýkaná ve vztahu 

k odůvodnění soudního rozhodnutí, je však nutno zvažovat s ohledem na funkci tohoto odůvodnění, zejména proto, 

aby soudu bylo umožněno vykonávat jeho funkci, tedy jasně a podrobně vysvětlit, jaký skutkový stav byl v daném 

případě shledán a jaké je jeho právní posouzení. Z tohoto důvodu lze, ve vztahu k odůvodnění soudního rozhodnutí, 

uvažovat o případném neoprávněném zásahu do osobnostních práv jen zcela výjimečně.“ 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mromnwdcma
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může být zasaženo například do profesní cti, a byť to nijak nepoznamená jeho soukromý život, 

dojde k zásahu do jeho osobnostních práv. Pro zásah do cti a vážnosti člověka není ani nezbytné, 

aby se daná informace dostala k širší veřejnosti, naopak může k němu dojít i v komunikaci velmi 

komorní. Příkladem může být zásah do cti účastníků soudního řízení, pokud jsou vykreslovány 

okolnosti, které s předmětným řízením nesouvisí. Samozřejmě se nelze dopustit zásahu do 

osobnostních práv jiné osoby, pokud je popis jisté situace nezbytný pro uplatnění procesních 

práv. V tomto ohledu je samozřejmě nutné volit též adresáta informací. Pokud se pacient 

domnívá, že lékař mohl při poskytování zdravotních služeb spáchat trestný čin, je oprávněn 

podat na daného lékaře trestní oznámení. Na druhou stranu může dojít k zásahu do osobnostních 

práv předmětného lékaře, pokud pacient předá dané trestní oznámení sdělovacím prostředkům.154 

Výjimkou z pravidla mohou být političtí představitelé, na jejichž kontrole má veřejnost značný 

zájem. To samozřejmě neznamená, že nelze zasáhnout do cti politika, nicméně politik je oproti 

běžnému občanovi nucen snést vyšší míru kritiky, a to i důrazněji vedenou.155 

Základními podmínkami vzniku odpovědnosti za zveřejnění znevažující informace je, že 

zveřejnění informace je objektivně způsobilé ohrozit či poškodit osobnost dotčené osoby a že 

obsah či forma zveřejnění této informace vybočily z mezí řádného výkonu práva na svobodný 

projev. Ve vztahu k difamační povaze zveřejněné informace platí, že k zásahu do práva na 

ochranu osobnosti může dojít i objektivně, tedy s vyloučením zavinění narušitele práva, 

na druhou stranu každé zveřejnění nepravdivého údaje nemusí automaticky znamenat 

neoprávněný zásah do osobnostních práv. Podstatné v této souvislosti především je, zda existuje 

mezi zásahem a porušením osobnostní sféry příčinná souvislost a zda tento zásah v konkrétním 

případě přesáhl určitou přípustnou intenzitu takovou mírou, kterou již v demokratické 

                                                 
154 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2007, sp. zn. 30 Cdo 2951/2006 
155 Nález Ústavního soudu ze dne 4. dubna 2005, sp. zn. IV. ÚS 146/04 „Práva na ochranu osobnosti se mohou 

samozřejmě domáhat i politikové a ostatní veřejně činné osoby, měřítka posouzení skutkových tvrzení a hodnotících 

soudů jsou však v jejich případech mnohem měkčí ve prospěch novinářů a jiných původců těchto výroků. Je to dáno 

skutečností, že osoba vstoupivší na veřejnou scénu musí počítat s tím, že jakožto osoba veřejně známá bude pod 

drobnohledem veřejnosti, která se zajímá o její jak profesní, tak i soukromý život a současně jej hodnotí, zvláště 

jedná-li se o osobu, která spravuje veřejné záležitosti; zde je soudy volen benevolentnější přístup k posouzení meze 

přípustnosti uveřejnění informací soukromé povahy a hodnocení jejího jednání právě proto, že jsou na ni kladeny 

náročnější požadavky, a veřejnost je oprávněna vědět, např. jakého vzdělání předmětná osoba dosáhla, s kým se 

stýká apod., a to pro posouzení způsobilosti jak odborné, tak morální tuto funkci zastávat a náležitě obstarávat věci 

veřejné. Prezentace těchto údajů a jejich případná kritika však musí souviset s veřejnou činností, kterou daná osoba 

vykonává. Tato filozofie Ústavního soudu se nese v duchu názorové linie Soudu, který uvedl, že hranice přijatelné 

kritiky jsou adekvátně širší u politiků než u soukromé osoby. Na rozdíl od posledně jmenované, politik nevyhnutelně 

a vědomě předkládá novinářům a široké veřejnosti ke kontrole každé své slovo a čin, a proto musí projevit vyšší 

stupeň tolerance. Ochrana osobnosti se vztahuje i na politiky, dokonce i tehdy, kdy nejednají jako soukromé osoby, 

avšak v takových případech požadavek zmíněné ochrany musí být poměřován ve vztahu k zájmu na otevřené diskusi 

o politických tématech (srov. rozhodnutí ve věci Lingens, odst. 42).“; 

LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 388. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

529-9. 
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společnosti vzhledem k ústavně zaručené svobodě projevu nelze akceptovat.156 Velmi vhodně se 

k této problematice vyjadřuje Nejvyšší soud, který prakticky stanoví hranici zásahu do cti 

a vážnosti člověka: „Především publikování nepravdivých či zavádějících informací lze stěží 

zahrnout pod právo veřejnosti na informace a právo na svobodu projevu, neboť obsahem práva 

na informace je právo na informace pravdivé a objektivní a právo na svobodu projevu je 

omezeno právě chráněnými právy jiných osob.“157 Podmínkou zásahu do cti a vážnosti člověka 

je též jeho označení v poškozujícím sdělení. Člověk nemusí být označen jménem a příjmením, 

zcela postačí, když je možné si ho s danou informací spojit. K zásahu do cti ovšem nemůže dojít 

na základě obecného označení, i když je neuctivé. Například sdělení „Všichni politici kradou“ 

nemůže způsobit újmu na cti, byť se samozřejmě politických činitelů může dotknout. Obdobně 

bude takové tvrzení platit o „všech lékařích“ a jsem toho názoru, že například i o všech lékařích 

určité nemocnice. Naopak pomluva směřující proti všem lékařům určitého oddělení je již podle 

mého názoru způsobilá přivodit zásah do osobnostních práv včetně lidské vážnosti a cti.158 

Jsem toho názoru, že v případě osobnosti lékařů půjde nejčastěji o zásahy do cti 

v rodinném kruhu a okruhu přátel, které však mohou působit na pacienty a způsobit jejich odliv. 

Takový zásah do cti lékaře má tedy i značné ekonomické důsledky. Zastávám ten názor, že 

pacienti by měli být v kritice střídmější, neboť bez znalosti medicíny jde jen velmi těžko 

vyhodnotit, zda lékař postupoval lege artis, anebo nikoliv. Výroky, které pak lékaře přirovnávají 

až k vrahům, by měly být dle mého názoru sankcionovány, neboť neúcta k lékařskému umění 

brání jeho dalšímu rozvoji. 

7.3. Soukromí a právo na příznivé životní prostředí 

7.3.1. Soukromí člověka 

Právo na soukromí patří k jedné z nejdůležitějších součástí osobnosti člověka. Jde 

o právo člověka rozhodnout se, jaké informace bude daná osoba sdílet se svým okolím, jaké 

informace jen s vybraným okruhem adresátů a jaké údaje o konkrétním člověku jsou určeny 

pouze nejbližšímu okruhu rodiny či vůbec nikomu. Ochrana soukromí je součástí absolutního 

osobnostního práva, tj. od všech osob v našem okolí můžeme žádat, aby zachovávaly naše 

osobnostní práva a nenarušovaly naše soukromí. Soukromí člověka je jako předmět přirozeného 

                                                 
156 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 388. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-529-9. 
157 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2007, sp. zn. 30 Cdo 664/2007. 
158 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 388. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-529-9. 



 

69 

 

práva rovněž pod ústavněprávní ochranou zejména Listiny.159 Soukromí je rovněž chráněno 

veřejným evropským právem, a to zejména GDPR, které se komplexně zabývá ochranou 

osobních údajů a které lze vnímat jako jednu ze základních složek nadřazeného pojmu 

„soukromí“. Vzhledem k tomu, že však ochrana osobních údajů je pro účely ochrany osobnosti 

lékaře a především pak pacienta velmi významným tématem, je v předkládané disertační práci 

této zvláštní kategorii soukromí, tj. osobním údajům, věnována samostatná kapitola 8.  

Pojem „soukromí“ pak bezesporu úzce souvisí s principy svobody člověka. Soudní 

judikatura dokonce dovodila, že bez ochrany soukromí nelze vůbec hovořit o svobodě člověka 

v celé její šíři. Soudní judikatura též dovodila, že ochrana soukromí člověka v žádném případě 

nekončí smrtí, ba naopak i soukromí člověka může být předmětem postmortální ochrany.160  

Pojem soukromí není v žádném z právních předpisů vyložen a staví jej tak na roveň 

pojmů „důstojnost“ a „čest“. Význam pojmů „soukromí“ tudíž není jednoznačný a ponechává 

volný prostor soudům, aby jeho význam dovodil a posoudil vždy v konkrétní situaci. Pojem 

soukromí se v nejširším slova smyslu překrývá se základní hodnotou chráněnou soukromým 

právem v demokratických státech, která spočívá ve vlastní volbě sebeurčení (místě) 

ve společnosti, jež musí být založena na základě svobodného rozhodnutí člověka. V občanském 

zákoníku se pak toto právo volby pojmenovává jako přirozené právo člověka brát se o vlastní 

štěstí a štěstí osob blízkých. Soukromí člověka lze rovněž označit za možnost každého jedince žít 

svůj život podle svého rozhodnutí s minimem vnějších zásahů. Hlavní funkcí práva na úctu 

                                                 
159 Ustanovení článku 7, 10 a 13 Listiny. 
160 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2008, sp. zn. 30 Cdo 3361/2007: „Hluboký pocit diskrétnosti 

a intimity existující v základu každé lidské bytosti vyžaduje účinnou ochranu soukromého osobního života. Bez 

ochrany soukromí by nebylo ani svobody. Ustanovení § 11 ObčZ hovoří o soukromí fyzické osoby, Listina 

základních práv a svobod v čl. 7 o nedotknutelnosti soukromí osoby a v čl. 10 odst. 2 o ochraně před neoprávněným 

zasahováním do soukromého a rodinného života (tj. rodinného soukromí), Úmluva o ochraně lidských práv 

a základních svobod v čl. 8 o soukromém a rodinném životě. (…) Výklad pojmu „osobní soukromí“ pak nelze 

nepřiměřeně restriktivně omezovat tak, že by z něj byl vyloučen „vnější svět“, neboť respektování soukromého života 

musí zahrnovat do určité míry i právo na vytváření a rozvíjení vztahů s dalšími lidmi. Osobní soukromí fyzické 

osoby lze obecně vymezit jako vnitřní sféru života fyzické osoby, která je vytvořena skutečnostmi jejího soukromého 

života a je nezbytná pro její seberealizaci a další rozvoj. Občanské právo proto musí s ohledem jak na oprávněné 

individuální zájmy fyzické osoby, tak na nezbytné společenské potřeby vyváženě zabezpečovat, aby fyzická osoba 

měla např. možnost podle svého vlastního uvážení a sebeurčení svobodně rozhodnout, zda vůbec a v kladném 

případě v jakém rozsahu, v jaké formě a jakým způsobem mají být skutečnosti jejího soukromého života zpřístupněny 

jiným subjektům (pozitivní složka), právě tak jako se úspěšně vzepřít neoprávněným zásahům do jejího osobního 

soukromí ze strany jiných subjektů s rovným právním postavením (negativní složka). Soukromá sféra fyzické osoby, 

v níž je zabezpečováno svobodně realizovat svou osobnost, vytváří základ její celkové vnitřní jistoty a bezpečí (srov. 

publikaci Knap, K., Švestka, J. a kol. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přepracované 

a doplněné vydání. Praha: Linde, 2004, s. 129 a násl.). Je pak zřejmé, že přes smrt fyzické osoby pravidelně dále 

u osob jí nejbližších přetrvávají vytvořená a prožívaná rodinná pouta ve formě piety, resp. kultu, přičemž jejich 

význam pro prakticky každou pozůstalou fyzickou osobu je nepopiratelný. Proto necitlivý neoprávněný zásah proti 

této chráněné sféře fyzické osoby, představovaný znemožněním realizace práva na pietu, je zásahem do soukromí, 

který podle okolností může odůvodnit potřebu ochrany pozůstalé fyzické osoby podle § 11 a násl. ObčZ. Je-li pak 

takovým zásahem současně např. znevážena samotná zemřelá fyzická osoba, pak přistupuje i možnost postmortální 

ochrany této osoby podle § 15 odst. 1 ObčZ.“ 
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k soukromému životu je proto zajistit prostor pro rozvoj a seberealizaci individuální osobnosti 

a garanci sebeurčení ve smyslu zásadního rozhodování jednotlivce o sobě samém. Ústavní soud 

soukromí člověka dokonce nazývá úhelným kamenem a základním pilířem moderního právního 

systému.161 Právo na soukromí zahrnuje rovněž rozhodování o uspořádání vlastního života, které 

můžeme rovněž nazvat aktivním seberealizačním komponentem osobního sebeurčení. Člověk 

totiž velmi aktivně může svoji míru soukromí ovlivňovat.  

Soukromí v medicínském právu hraje klíčovou roli, neboť pacient musí s plnou důvěrou 

v poskytovatele zdravotních služeb sdílet ty nejsoukromější informace týkající se jeho 

zdravotního stavu. Jejich únik by mohl být naprosto fatální a mohl by postiženého člověka zničit. 

Druhou linii soukromí pacienta pak vnímám v právu jeho volby určit, které osoby mohou mít 

přístup k jeho zdravotnické dokumentaci. Možnost vyloučit z tohoto okruhu i osoby připravující 

se na budoucí výkon povolání lékaře pak považuji za základní pilíř moderního medicínského 

práva, neboť bez tohoto oprávnění nelze princip soukromí považovat za zcela pochopený. 

Soukromí jedince je tak něčím, před čím musí ustoupit i zájem většiny (například zájem na tom 

vzdělávat nové lékaře). Samozřejmě i soukromí má své limity, avšak k jeho narušení smí 

docházet pouze na základě tří důvodů: (i.) je-li zájem na narušení soukromí zcela zjevně 

nadřazen právu na jeho ochranu (například kontrola příslušníkem policie, zda u sebe na ulici 

nemám zbraň, k jejímuž držení nejsem oprávněn), (ii.) jde o součást smluvního plnění (pokud 

daná osoba pracuje v montovně drobné elektroniky, kterou zaměstnaní dělníci kradou, je logické, 

že zaměstnavatel bude provádět namátkové kontroly svých zaměstnanců. Zaměstnanec má však 

v tomto ohledu na výběr, jelikož je oprávněn podat výpověď a upřednostnit ochranu svého 

soukromí. Na druhé straně platí, že podobné prohlídky nesmí být vykonávány šikanózním 

a nedůstojným způsobem) a (iii.) jako důsledek porušení jiné právní normy (například omezení 

soukromí při výkonu trestu ve věznici). Zároveň ovšem vždy platí, že soukromí je potřeba 

v nejvyšší možné míře ctít, a to i v případě, že je do soukromí člověka zasahováno. To se 

projevuje například tím, že osobní prohlídku zaměstnance smí provést vždy jen osoba stejného 

pohlaví, každý vězen má přidělené svoje lůžko a určený životní prostor, tj. právní stát odmítá 

                                                 
161 Nález Ústavního soudu ze dne 2. listopadu 2009, sp. zn. II. ÚS 2048/09: „Zcela zvláštní respekt a ochranu požívá 

v liberálních demokratických státech základní právo na nerušený soukromý život osoby (čl. 10 odst. 2 Listiny). 

Právo na nedotknutelnou soukromou sféru je úhelným kamenem liberální tradice, na které stojí základy moderní 

politiky i moderního práva, která rovněž stála u zrodu moderních idejí základních práv a svobod. Zajištění 

autonomní sféry jednotlivce je nejspolehlivější zárukou individuální nezávislosti a lidské svobody. Pod ochranu 

práva na nerušený soukromý život spadá ve shodě s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva též ochrana 

obydlí, tj. místa, kde osoba bydlí nebo vykonává svoji profesionální činnost (srov. Sudre, F. Mezinárodní a evropské 

právo lidských práv. Brno: Doplněk, 1997, s. 184 an., viz např. Gillow proti Spojenému království, 1986). Základní 

právo na nerušený soukromý život jako subjektivní veřejné právo se upíná k osobám, nikoli k věcem, a proto není 

rozhodné, zda osoba své obydlí vlastní, nebo je užívá z titulu nájmu.“ 
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držení desítek vězňů ve stísněných prostorech, jako se tomu děje například v některých asijských 

nebo jihoamerických státech apod.162 

Soukromí a soukromý život jsou tedy značně široké pojmy, zahrnující mimo jiné aspekty 

fyzické a sociální identity jednotlivce včetně práva na osobní autonomii, osobní rozvoj 

a vytváření a rozvíjení vztahů s jinými lidskými bytostmi a vnějším světem. Soukromí zahrnuje 

rovněž právo na respekt k soukromému životu. Zde je nutné se zastat soukromého života 

politických představitelů, neboť jsem toho názoru, že hranice ochrany soukromí politiků je 

totožná s hranicí ochrany soukromí běžného člověka. Pokud jsme výše uvedli, že pro politiky 

jsou zde přísnější předpoklady pro narušení osobnostních práv z titulu neoprávněné kritiky, tato 

premisa nemůže platit v případě soukromí a rodinného života. V případě veřejného života zde 

totiž logicky existuje značný zájem společnosti na kontrole politického dění a hospodaření 

s veřejnými prostředky. Rodinný život politických představitelů však žádným způsobem 

nesouvisí s jejich funkcí a soukromí zde pak musí být chráněno stejným způsobem jako 

soukromí běžného člověka.163 

K soukromí lze dále uvést, že bývá ohraničeno, a to buď prostorově, nebo obsahově. 

Obecně lze uvést několik základních zón soukromí člověka: (i.) obydlí člověka či jiné soukromé 

prostory, (ii.) soukromou sféru člověka v rámci veřejných prostor, (iii.) osobní informace 

o člověku a (iv.) osobní, sociální a ekonomické vztahy člověka včetně rodinného života.164  

Obydlí člověka a další soukromé prostory představují prostorový aspekt ochrany jeho 

soukromí. Obecně můžeme říct, že tato ochrana se týká všech účelově způsobilých míst, kam se 

může člověk uchýlit před zájmem veřejnosti či okolí. Tento okruh míst v první řadě zahrnuje 

především domov člověka, který lze definovat jako prostorově vymezené území, kde se rozvíjí 

soukromý a rodinný život. Takovou funkci může ovšem plnit i jiné obydlí člověka užívané 

přechodně (například studentský či jiný přechodný byt, pokoje v hotelech a ubytovnách apod.). 

Obydlí člověka též nevyžaduje, aby se jednalo bezpodmínečně o nemovitou věc (například 

karavan) a z právního hlediska nemusí být obydlí ani věcí samostatnou. Obydlím tak může být 

případně i více věcí (bytů / domů), či naopak pouze část jedné věci jediné (například pokoj, 

příslušenství bytu apod.). Pojem soukromí, respektive soukromého života, se však nevztahuje 

pouze na prostorově omezenou oblast obydlí a dalších soukromých a obdobných prostor. Sféra 

osobního soukromí se může podle okolností přenášet i na místa veřejně přístupná či do veřejných 

prostor, byť se bude jednat o situace spíše ojedinělé. Soukromý život se totiž může odehrávat 

                                                 
162 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 509. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-529-9. 
163 Ibid. 
164 Ibid. 
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i na místech veřejně přístupných, pokud osoba, která se zde nachází, může důvodně očekávat, že 

její soukromí bude i zde zachováno. Nejedná se však o jedinou podmiňující skutečnost a věc je 

třeba vždy posoudit podle konkrétních zjištěných okolností. Součástí soukromí člověka na 

veřejnosti v tomto smyslu je zejména jeho vlastní tělesná zóna člověka. Zde je zpravidla zcela 

nerozhodné, zda se osoba nachází na veřejnosti, či v soukromí. Proto i osobní prohlídka osoby 

nacházející se na veřejném prostranství je způsobilá zpravidla způsobit újmu na soukromí 

člověka. Z tohoto důvodu jsou tedy i osobní prohlídky a výkon veřejné moci, který zasahuje do 

osobnostních práv fyzických osob, regulovány. Součástí soukromí člověka ovšem nebývají 

samotné informace o jeho pohybu na veřejně přístupných místech či ve veřejných prostorách, 

kde každý může být viděn. Tento výklad se vztahuje i na pracovníky bezpečnostní služby nebo 

policii, když prostřednictvím bezpečnostních kamer sledují dění na ulici (nebo v jiných 

prostorech a k tomuto jednání jsou oprávněni). Na druhou stranu jsem toho názoru, že 

zveřejňování fotografií osob nebo automobilů, jejichž obličej či poznávací značku lze rozeznat, 

je zásahem do soukromí. V tomto ohledu vnímám značný rozdíl mezi tím, pokud je daná osoba 

jinou osobou při určité činnosti nebo v určité lokalitě viděna, oproti tomu, pokud je u toho 

focena. Jakékoliv podobné zaznamenávání pak považuji za právně problematické 

a klasifikovatelné jako zásah do soukromí člověka. Z pohledu pacienta si pak lze toto právo 

představit velmi hmatatelně na příkladu, že lékař na odborném pracovišti, kde se léčí pacienti 

především s určitou chorobou, by neměl třetí osobě (vyjma jiných lékařů za účelem léčení) nikdy 

byť jen sdělit, že je určitá osoba jeho pacientem, neboť sama tato informace je prakticky 

sdělením diagnózy daného pacienta.165 

Jak je již uvedeno výše, právo na soukromí zahrnuje také volbu toho, jaké subjekty budou 

znát o určité osobě informace pojící se s jejím soukromím. Toto právo lze pojmenovat též jako 

informační sebeurčení člověka. Z pohledu rozsahu informací, které je nutno považovat za 

soukromé, musíme vycházet z toho, že se jedná zásadně o každou osobní informaci o člověku, 

která jím nebyla určena k veřejnému využití (daná osoba ji neposkytla k veřejnému šíření). 

Je tudíž nutné vždy uvážit, zda člověk sám svým jednáním určitou skutečnost z chráněné sféry 

intimního života nevyloučil, a to například svým chováním na místě, kde je možné předpokládat 

přítomnost jiných osob. Takové jednání jej totiž zbavuje možnosti úspěšně se žalobou bránit 

proti osobě, která tímto způsobem jeho soukromí narušuje, neboť zaviněním osoby samé se daná 

informace stala informací veřejnou. Abychom však mohli hovořit o narušení soukromí, 

                                                 
165 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 509. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-529-9. 
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vždy musí jít o informace, které lze přiřadit ke konkrétnímu člověku. Obecné anonymní údaje 

(například statistického charakteru) nejsou součástí soukromí člověka.166 

Další kategorií soukromí je rovina osobních, sociálních a ekonomických vztahů člověka, 

a to včetně rodinného života. Jde o právo člověka na vytváření a udržování osobních, sociálních 

a ekonomických vztahů včetně práva na rodinný život, kdy se vychází z toho, že přílišná 

akcentace pozitivní složky práva na ochranu soukromého života vede k nepřirozenému omezení 

ochrany soukromí pouze na to, aby informace týkající se soukromého života člověka nebyly bez 

jeho souhlasu či bez jiného právem uznávaného důvodu zveřejňovány a nebyla tak narušována 

osobní integrita člověka, která je pro příznivý rozvoj lidské osobnosti tolik potřebná. Tato teze 

tak stanoví, že respektování soukromého života musí zahrnovat do jisté míry i právo na vytváření 

a rozvíjení vztahů s dalšími lidskými bytostmi. Součástí soukromí je tak i právo na vytváření 

pozitivních vztahů s rodinou, přáteli apod. Shodně se k dané problematice vyjádřil i Ústavní 

soud, když ve svém nálezu uvedl: „Součástí soukromého života je též rodinný život zahrnující 

i vztahy mezi blízkými příbuznými, když součástí rodinného života jsou nejen sociální a morální 

vztahy, ale také zájmy materiální povahy (např. vyživovací povinnost). Respektování takto 

pojatého rodinného života zahrnuje závazek státu jednat způsobem umožňujícím normální rozvoj 

těchto vztahů.“167 Při ochraně soukromí tedy právo kalkuluje s tím, že rozvíjení vztahů 

s příbuznými i dalšími osobami je nejen lidskou přirozeností, ale dále rozvíjí i člověka samého. 

Tento pozitivní vliv člověka pak můžeme rozdělit na dvě kategorie, a to (i.) respektování lidské 

spokojenosti, kdy držení člověka o samotě je v některých státech považováno za trest, a to 

například za kárné provinění při výkonu trestu. Dlouhodobé zamezení kontaktu s jinými osobami 

má pak značný vliv na psychiku člověka,168 a (ii.) lze sledovat pozitivní rozvoj osobnosti 

v kolektivu dalších osob.  

 

 

 

                                                 
166 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 509. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-529-9. 
167 Nález Ústavního soudu ze dne 1. března 2000, sp. zn. II. ÚS 517/99. 
168 ADK. Otřesné podmínky v britských věznicích pro mladistvé. Samotka na 80 dní, mimo celu jen 30 minut In: 

Info.cz [online]. © 2017 [cit. 2018-08-12]. Dostupné z: https://www.info.cz/svet/otresne-podminky-v-britskych-

veznicich-pro-mladistve-samotka-na-80-dni-mimo-celu-jen-30-minut-12389.html 
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Nastavení zdravé soutěživosti či naopak umění spolupráce posouvá jedince vpřed oproti 

pouhému individuálnímu řešení problémů. V tomto ohledu je tedy nezbytné umožnit člověku 

nerušený rozvoj v celé své šíři.169 

Samozřejmě i při ochraně soukromí existují výjimky, kdy je zásah do soukromí legální. 

Půjde stejně jako v předchozích případech zejména o případy, kdy zájem společnosti převáží nad 

zájmem jedince, tedy bude splněn test proporcionality. Druhou podmínkou je posléze test 

subsidiarity, tj. že kýženého cíle nelze dosáhnout jinak, anebo jej lze dosáhnout jinak pouze se 

značnými obtížemi. Tyto obtíže mohou znamenat rovněž neúměrně vysoké náklady pojící se 

s náhradní variantou (za předpokladu, že je spojen test proporcionality, jelikož obě podmínky 

musí být splněny kumulativně).170 

7.3.2. Právo na příznivé životní prostředí 

Právo na příznivé životní prostředí bývá spíše v jiných zákonných úpravách zmiňováno 

jako jedno z dílčích oprávnění v rámci absolutního osobnostního práva, ve skutečnosti ovšem 

vnější prostředí, ve kterém člověk žije, tj. jeho okolí, není součástí jeho osobnosti. Na citovanou 

složku osobnosti člověka tak nelze pohlížet z pohledu ekologického, nýbrž je nutné vnímat ji 

ve smyslu dynamiky prostředí. Popsat to lze snadno na dětech, které mají právo na to, aby se 

jejich osobnost rozvíjela v relativně klidné domácnosti, tj. stát má povinnost zasáhnout, pokud 

bude dítě neúměrně trestáno, bude se bát chodit domů apod. Tato složka osobnosti člověka pak 

může být ohrožena jak v případě lékaře, tak i pacienta. U lékaře nelze mluvit o klidném prostředí 

v případě přílišného tlaku ze strany zaměstnavatele nebo rovněž v případě jeho přetěžování, což 

může mít též i fatální důsledky pro pacienty. Stejně tak může být narušeno právo na příznivé 

prostředí lékaře v situaci, kdy s ním budou pacienti jednat nedůstojně, budou vyvíjet nátlak apod. 

                                                 
169 Viz Usnesení Ústavního soudu ze dne 20. května 2002, sp. zn. IV. ÚS 315/01: „Právo na ochranu soukromí, 

resp. rodinného života podle jejich mínění jednoznačně zahrnuje také právo fyzických osob vytvořit a udržovat 

vztahy s jinými lidskými bytostmi, zejména v citové oblasti, přičemž protiprávním zásahem (za který stěžovatel 

odpovídá) bylo uvedené právo flagrantně porušeno, a to v dané věci zásahem značné intenzity, když oba ztratili 

svého syna. Trauma, které jim takto vzniklo, jak lze předpokládat, bude prakticky neodstranitelné z jejich citového 

života, který v důsledku zmíněné události již nikdy nebude zcela normální, přičemž lze mít důvodně za to, že náprava 

těchto následků podle § 13 odst. 1 občanského zákoníku by byla nedostačující․ (…) Respektování soukromého života 

musí zahrnovat do určité míry právo na vytváření a rozvíjení vztahů s dalšími lidskými bytostmi, když součástí 

soukromého života je též život rodinný, zahrnující i vztahy mezi blízkými příbuznými, zejména vztahy sociální 

a morální, přičemž na podporu tohoto stanoviska odkázal i na nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 517/99 ze dne 1. 

3. 2000. Poukázal na to, že rodinný život zahrnuje kromě jiného vztahy mezi nejbližšími rodinnými příslušníky 

(dětmi, rodiči, prarodiči) bez ohledu na skutečnost, zda spolu trvale žijí, či nikoliv, a že protiprávní narušení těchto 

rodinných vztahů představuje neoprávněný zásah do práva na soukromý a rodinný život fyzické osoby.“; 

LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 509. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

529-9. 
170 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 509. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-529-9. 
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Pacientovo právo na příznivé prostředí pak může být ohroženo například neklidem (například 

hlukem při přestavbě nemocnice) v případě jeho hospitalizace, což může mít vliv na efektivitu či 

délku léčení (například pokud pacient nemůže spát).171 

                                                 
171 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 509. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-529-9. s. 388. 
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8. Ochrana osobních údajů 

Tato kapitola nepřímo navazuje na podkapitolu 7.3.1. předkládané disertační práce, která 

se zabývala soukromím člověka, jehož součástí jsou neoddiskutovatelně též i osobní údaje. 

Ve světle zvláštní právní úpravy a zvláštní citlivosti osobních údajů však vnímám za účelné, aby 

tato, byť úzce související témata, byla zpracována odděleně. Dle mého názoru to poskytne 

čtenáři vyšší míru přehlednosti a tím pádem i možnost praktičtějšího využití. 

Důležitost ochrany osobních údajů v Evropské unii stále posiluje. Není tomu tak dlouho, 

kdy došlo k počátku účinnosti GDPR, které sjednocuje ochranu osobních údajů v rámci celé 

Evropské unie. GDPR hodnotím tak, že jednoznačně posílilo ochranu osobních údajů subjektů 

údajů v České republice. Ve zdravotnictví je tato ochrana údajů pacienta velmi důležitá, neboť 

zdravotnická zařízení mají přístup k těm nejcitlivějším informacím o zdravotním stavu subjektu 

osobních údajů, jde o tzv. zvláštní kategorii osobních údajů. Těmto osobním údajům musí být 

poskytnuta nejvyšší míra ochrany. Pozornosti by ovšem neměly uniknout ani osobní údaje 

lékařů. Ty jsou bez jejich souhlasu často uveřejňovány například na internetových stránkách 

znamylekar.cz, kde pacienti sdílí svoje názory a zkušenosti s jednotlivými lékaři. Dle mého 

názoru nedochází ke zpracování těchto osobních údajů na základě žádného z legálních důvodů, 

které jsou uvedeny v článku 6 GDPR, to je však blíže rozvedeno v podkapitolách níže.172 

8.1. Právní tituly zpracování osobních údajů 

GDPR upravuje šest právních titulů, na jejichž základě může dojít ke zpracování 

osobních údajů. Těmito tituly jsou: zpracování na základě souhlasu subjektu osobních údajů, 

zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy, zpracování osobních údajů 

je nezbytné pro splnění povinnosti správce osobních údajů, která se na něj vztahuje, zpracování 

osobních údajů je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné 

fyzické osoby, zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného 

ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce osobních údajů, 

nebo je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany 

kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody 

subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je tímto subjektem dítě.173 

                                                 
172 Známý lékař – portál pro vyhledání a objednání Vašeho lékaře [online]. © 2018 [cit. 2018-07-11]. Dostupné z: 

https://www.znamylekar.cz/ 
173 Článek 6 GDPR. 

NULÍČEK, Michal. GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický 

komentář. ISBN 9788075527653. s. 122 a násl., 
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Poskytovatelé zdravotních služeb však často zpracovávají osobní údaje spadající do 

zvláštní kategorie osobních údajů, které upravuje článek 9 GDPR. Zde je zákonnost zpracování 

oproti méně citlivým osobním údajům ještě zpřísněna. Osobní údaje spadající do zvláštní 

kategorie osobních údajů, mezi něž patří zejména údaje o rasovém či etnickém původu, 

politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství 

v odborech a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné 

identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální 

orientaci fyzické osoby, mohou být zpracovány pouze na základě výslovného souhlasu s jejich 

zpracováním, pokud je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce 

osobních údajů nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního 

zabezpečení a sociální ochrany, pokud je povoleno právem Evropské unie nebo členského státu 

Evropské unie nebo kolektivní dohodou podle práva členského státu Evropské unie, v němž se 

stanoví vhodné záruky týkající se základních práv a zájmů subjektu údajů. Zpracování je nutné 

pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby v případě, že 

subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas, pokud zpracování provádí 

v rámci svých oprávněných činností a s vhodnými zárukami nadace, sdružení nebo jiný 

neziskový subjekt, který sleduje politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, a za 

podmínky, že se zpracování vztahuje pouze na současné nebo bývalé členy tohoto subjektu nebo 

na osoby, které s ním udržují pravidelné styky související s jeho cíli, a že tyto osobní údaje 

nejsou bez souhlasu subjektu údajů zpřístupňovány mimo tento subjekt. Zpracování se týká 

osobních údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů, zpracování je nezbytné pro určení, výkon 

nebo obhajobu právních nároků, nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí, 

zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva Evropské unie 

nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli. Dodržuje podstatu práva na ochranu 

údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu 

údajů, zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení 

pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální 

péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva 

Evropské unie nebo členského státu Evropské unie nebo podle smlouvy se zdravotním 

pracovníkem a při splnění GDPR předepsaných podmínek a záruk. Zpracování je nezbytné 

z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, jako je ochrana před vážnými 

přeshraničními zdravotními hrozbami nebo zajištění přísných norem kvality a bezpečnosti 
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zdravotní péče a léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků na základě práva Evropské 

unie nebo jejího členského státu, které stanoví odpovídající a zvláštní opatření pro zajištění práv 

a svobod subjektu údajů, zejména služebního tajemství. Zpracování je nezbytné pro účely 

archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické 

účely v souladu s GDPR na základě práva Evropské unie nebo členského státu Evropské unie, 

které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje 

vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.174 

8.2. Účely zpracování osobních údajů 

Při poskytování zdravotních služeb jsou osobní údaje pacientů zpracovávány převážně na 

základě plnění smlouvy o péči o zdraví (o poskytování zdravotních služeb). Osobní údaje jsou na 

základě tohoto důvodu zpracovány jen v mezích nutného minima, kterým je například vyplnění 

výkazu pro zdravotní pojišťovnu a vedení zdravotní dokumentace. Do zákonného minima však 

nelze dále vtělit zpracování, které není neodmyslitelně nutné pro poskytování zdravotních 

služeb, tedy pro smluvní plnění. Tímto zpracováním bude například informování o 

marketingových nabídkách zasílaných na e-mail typu, že přichází léto a pacient se měl nechat 

očkovat proti klíšťové encefalitidě. Tuto hranici je důležité vhodně vymezit, neboť GDPR klade 

důraz na minimální zpracování osobních údajů. Tato zásada minimálního zpracování se odráží 

například v recitálu 39 GDPR: „Osobní údaje by měly být přiměřené, relevantní a omezené na 

to, co je nezbytné z hlediska účelů, pro které jsou zpracovávány. Je nezbytné zejména zajistit, aby 

byla doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, omezena na nezbytné minimum.“175 Přímo 

je pak tato zásada minimalizace osobních údajů obsažena v článku 5 GDPR, kde se mimo jiné 

stanoví, že zpracovávané osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný 

rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Jsem přesvědčen o tom, že v tomto směru 

bylo GDPR revolucí pro mnohá zdravotnická zařízení, neboť poskytovatelé zdravotních služeb 

často osobní údaje pouze zpracovávali a hlouběji se nezabývali tím, zda je toto zpracování 

v souladu s účinnou legislativou, a především pak často platilo, že jednou získaný osobní údaj 

může být užit prakticky k jakémukoliv účelu. V tomto ohledu GDPR hodnotím velmi kladně, 

neboť vnáší jasná pravidla do ještě nedávno bahnitých vod zpracování osobních údajů. Přitom 
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samotné GDPR poskytovatelům zdravotních služeb fungování nikterak nekomplikuje, pouze je 

potřeba vhodně vymezit, které osobní údaje jsou zpracovány na základě uzavřené smlouvy. Pro 

všechny ostatní účely zpracování je nutné si získat buď souhlas pacienta, anebo naopak 

pacientovi ponechat právo odmítnout souhlas udělit.176 

Jak jsem již uvedl výše, v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb může docházet 

i ke zpracování osobních údajů lékařů. K tomu může docházet především na základě různých 

doporučení a hodnocení. Jako příklad lze uvést webové stránky www.znamylekar.cz. Na těchto 

internetových stránkách je možné velmi snadno dohledat lékaře podle jeho odbornosti či místa 

působení. K jednotlivým lékařům mohou pacienti přidávat své komentáře a zkušenosti. Jsem 

přesvědčen o tom, že dané internetové stránky nefungují plně v souladu s GDPR. Profily 

lékařům a lékařským praxím jsou totiž vytvářeny i bez jejich souhlasu se zpracováním těchto 

údajů. Web znamylekar.cz umožňuje lékařům též vlastní vytvoření a spravování svého profilu, 

a to buď v základní verzi zdarma, anebo v rozšířené placené verzi. Obě tato zpracování jsou však 

v pořádku, neboť ke zpracování osobních údajů dochází na základě souhlasu. Jako problematické 

ovšem vnímám zpracování bez souhlasu. U některých doktorů lze narazit na velmi negativní 

komentáře, například: „Pan doktor je arogantní, nepříjemný a zanedbává léčbu. Dcera za ním 

přišla s ve Španělsku operovaným kotníkem a kromě toho, že byl velmi, ale opravdu velmi 

nepříjemný, pozapomněl jí naordinovat injekce na ředění krve. Kdyby se o tom nezmínil otec 

u obvodního lékaře, byl by průšvih na světě. A znám i jiný případ, ovšem tento je osobní… 

K tomuto doktorovi bych již nikdy nešla.“177 nebo: „Je to arogantni…., ordinuje v maskacich 

jako vojak, je obcas citit alkoholem, ordinuje na dalku pri sledovani filmů na svem PC 

(pozn.: pro autentičnost nebyla doplněna diakritika).“178  

Problémem podobných neautorizovaných a neobjektivních komentářů je jejich naprostá 

nepřezkoumatelnost a tendenčnost. Lze snadno odhadnout, že lékař, který si sám podobný účet 

založí a za jeho správu navíc ještě zaplatí, bude o to víc dbát na obsah sdílených příspěvků. 

Lékaři, který si není vědom toho, že podobné internetové hodnocení vůbec existuje, se naopak 

jakýkoliv pacient může snadno pomstít, pokud nebude s poskytnutými zdravotními službami 

spokojen. Podobný příspěvek tak může velmi citelně zasáhnout do osobnostních práv lékaře 

a též ovlivnit registraci nových pacientů v jeho ordinaci. Úřad pro ochranu osobních údajů na 

svých webových stránkách uvádí, že zpracování osobních údajů by mělo být vůči dotčeným 
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subjektům údajů prováděno férově, korektně a transparentně. Informace o zpracování 

poskytované subjektu údajů musí být zřetelné, jednoznačné a srozumitelné, v rozsahu 

odpovídajícímu konkrétní situaci.179  

Zpracování osobních údajů o lékařích, kteří k tomu nedali souhlas, a sbírání často 

negativních reakcí od pacientů bez možnosti reakce lékařů (neboť lékaři nemusí být seznámeni 

s provozem těchto internetových stránek), je taktéž v rozporu se zásadou transparentnosti 

zpracování osobních údajů. Pracovní skupina pro ochranu fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů uvádí, že: „Základní úvaha stojící za zásadou transparentnosti 

popsanou v těchto ustanoveních je taková, že subjekt údajů by měl být schopen předem rozpoznat 

rozsah zpracování, jakož i důsledky, které s sebou nese. WP29, s odvoláním na osvědčenou 

praxi, nabádá správce, aby zvláště u složitých, technicky náročných nebo neočekávaných 

zpracování dat, nejenom poskytovali informace předepsané v článcích 13 a 14, nýbrž také 

odděleně ozřejmili jednoznačným jazykem, jaké budou nejzávažnější důsledky daného 

zpracování: jinými slovy, jaký vliv bude konkrétní zpracování popsané v oznámení o ochraně 

soukromí skutečně na subjekt údajů mít. Takový popis dopadů zpracování by neměl uvádět jen 

neškodné a předpověditelné příklady „nejlepšího případu“ zpracování dat, ale měl by 

poskytnout přehled druhů zpracování s největším dopadem do základních práv a svobod subjektů 

údajů v souvislosti s ochranou jejich osobních údajů.“180 V témže dokumentu uvádí pracovní 

skupina pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů velmi zdařilý 

příklad: „Každá organizace provozující webovou prezentaci (website) by na ní měla uveřejnit 

prohlášení nebo oznámení o ochraně soukromí. Odkaz na toto prohlášení/oznámení by měl být 

zřetelně viditelný na každé webové stránce pod běžně užívaným názvem (třeba „Soukromí“, 

„Zásady ochrany soukromí“ nebo „Sdělení k ochraně soukromí“). Umístění nebo barevné 

řešení znesnadňující viditelnost textu nebo odkazu či ztěžující nalezení na webové stránce 

nebude považováno za souladné s požadavkem snadné přístupnosti. Také u aplikací by nezbytná 

informace měla být zpřístupněna z internetového úložiště ještě před stažením. Po stažení 

aplikace by tato informace nikdy neměla být dále než na „dvě poklepání“. Obecně to znamená, 

že funkcionalita menu často používaná u aplikací by vždy měla obsahovat volbu „Soukromí“ 

nebo „Ochrana soukromí“. WP29 doporučuje jako osvědčenou praxi, aby v okamžiku sběru 

osobních údajů v prostředí online byl uveden odkaz na prohlášení nebo oznámení o ochraně 
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soukromí nebo tato informace byla poskytnuta na té samé webové stránce, na které 

ke shromažďování osobních dat dochází.“181 

S odkazem na výše uvedené jsem přesvědčen o tom, že neautorizované zpracování 

osobních údajů lékařů s uveřejňováním názorů pacientů je v rozporu s principy GDPR a též 

může lékaře legitimovat k tomu, aby se domáhal ochrany před zásahem do svých osobnostních 

práv. Jsem toho názoru, že vyvarování se podobných nepodložených recenzí společnosti spíše 

prospěje, neboť vypovídající hodnotu to má přibližně podobnou jako hodnocení profesora 

studenty po zkoušce. Nikoho asi nepřekvapí, že studenti, kteří obdrží nejlepší hodnocení, svého 

profesora hodnotí zpravidla kladně, zatímco studenti, kteří zkouškou neprojdou, spíše negativně. 

Obdobný vzorec chování najdeme často u osob, které hodnotí lékaře. Zamezením sdílení 

nepodložených informací o tom, že lékař ošetřuje pod vlivem alkoholu, by tak jistě prospělo 

oběma stranám. Tím samozřejmě nechci naznačit, že bych měl v úmyslu bránit svobodě slova. 

Odpovědnost v tomto případě leží na provozovateli webového serveru znamylekar.cz, který 

osobní údaje lékařů zpracovává bez jakéhokoliv právního důvodu. Sdílení názorů na lékaře, 

který bude na tomto serveru veden jako lékař dobrovolně se všemi pozitivními i negativními 

důsledky, je pak samozřejmě v pořádku, neboť k takovému zpracování osobních údajů dochází 

v souladu s GDPR.  

8.3. Zpracovatelé osobních údajů 

Při poskytování zdravotních služeb musí často osobní údaje pacienta zpracovat osoba 

odlišná od poskytovatele zdravotních služeb. Tuto osobu GDPR vymezuje jako zpracovatele 

osobních údajů.182 Těmito zpracovateli mohou být nejrůznější osoby od specialistů odlišných od 

hlavního poskytovatele zdravotních služeb, například laboratoře anebo odborníka, který pro 

hlavního poskytovatele zdravotních služeb v místě poskytovatele zdravotních služeb provede 

vyšetření pacienta, avšak tyto údaje sám nezpracuje jako správce osobních údajů. Ve vztahu 

dvou různých poskytovatelů zdravotních služeb bude často vztah spíše v rovině správce 

osobních údajů a dalšího správce osobních údajů. Zpracovatelem osobních údajů pak dále 

mohou být například marketingové agentury, které informují pacienta ve spolupráci 

s poskytovatelem zdravotních služeb o zdravotnických novinkách a aktualitách (například 

o vhodnosti očkování proti břišnímu tyfu před cestou do exotické země). Zpracovateli budou 

rovněž poskytovatelé software, kteří uchovávají zdravotnickou dokumentaci poskytovatelů 
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zdravotních služeb na svých cloudových serverech. Zpracovateli jsou pak též bezesporu osoby, 

které mohou být přítomny lékařskému vyšetření pacienta, ale nejsou zaměstnanci poskytovatele 

zdravotních služeb, například medici.  

8.3.1. Zpracovatelská smlouva 

Pokud si správce osobních údajů přeje osobní údaje pacienta předat další osobě 

(zpracovateli) za účelem jejich zpracování, musí dle GDPR mezi správcem osobních údajů 

a zpracovatelem osobních vzniknout odpovídající vztah, který správci zaručí, že s osobními údaji 

bude zacházeno odpovídajícím způsobem. Toto právo samozřejmě v prvé řadě chrání pacienta 

před tím, aby se jeho osobní údaje bez jeho vůle a svolení nekontrolovaně nepředávaly dále. 

Náležitosti zpracovatelské smlouvy upravuje zejména článek 28 GDPR. Podstatou jejího 

uzavření je, aby byla odpovídajícím způsobem chráněna práva pacienta. Zpracovatel je tedy 

povinen zavázat se zejména k tomu, že bude zpracovávat osobní údaje pacienta pouze na základě 

doložených pokynů správce (nejčastěji poskytovatel zdravotních služeb), a to včetně v rámci 

otázek předání osobních údajů pacienta do třetí země nebo mezinárodní organizaci (tato situace 

ovšem při poskytování zdravotních služeb nastane jen ojediněle). Zpracovatel je však dále 

povinen zejména zajistit, aby osoby, které osobní údaje budou zpracovávat (například 

zaměstnanci zpracovatele), byly vázány mlčenlivostí, aby byla přijata odpovídající opatření 

k zabezpečení osobních údajů (například odpovídající ochrana proti hackerům apod.), 

zpracovatel nesmí bez souhlasu poskytovatele zdravotních služeb (správce osobních údajů) 

poskytnout osobní údaje dalšímu zpracovateli, musí správci osobních údajů poskytnout 

potřebnou součinnost při plnění povinností stanovených GDPR, musí po uplynutí lhůty potřebné 

ke zpracování osobních údajů dané osobní údaje smazat.183 

8.3.2. Vyloučení zpracovatele  

Správce osobních údajů je povinen informovat subjekt osobních údajů (pacienta) 

o příjemcích nebo kategorii příjemců osobních údajů.184 Předání osobních údajů některým 

zpracovatelům při poskytování zdravotních služeb nelze eliminovat (např. pokud je zdravotnická 

dokumentace ukládána na cloudovém úložišti). Jiné zpracovatele však pacient může na základě 

vlastní úvahy ze zpracování svých osobních údajů vyloučit. Půjde například o již zmíněné 
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studenty lékařské fakulty nebo jiné instituce vzdělávající zdravotnické pracovníky, kteří by jinak 

byli přítomni lékařskému vyšetření v rámci svého studia. Právo pacienta odmítnout přítomnost 

osob při jeho vyšetření se vztahuje i na další osoby, které konkrétní vyšetření neprovádí. Toto 

právo pacientovi garantuje zákon o zdravotních službách.185 V souladu se zákonem 

o zdravotních službách je pacient oprávněn stanovit, že osoby, které se připravují na výkon 

povolání zdravotnického pracovníka, nebudou mít ani přístup k jeho zdravotnické dokumentaci. 

Toto pacientovo právo vyplývá zejména z ustanovení § 33 odstavce 1 zákona o zdravotních 

službách.186 

V případě, že si pacient nepřeje, aby jakákoliv osoba nahlížela do jeho zdravotnické 

dokumentace nebo aby byla přítomna poskytování zdravotních služeb, musí tento nesouhlas 

aktivně projevit. Nesouhlas je možné vyslovit i dříve, než k poskytnutí zdravotních služeb dojde. 

Podle mého názoru je možné vyslovit i obecný nesouhlas na veškerá vyšetření, daného 

poskytovatele zdravotních služeb je pak ovšem nutné vždy o daném nesouhlasu informovat. Tuto 

informaci však může poskytovateli předat například i osoba blízká. Jde o institut dříve 

vysloveného přání pacienta, které musí být při poskytování zdravotních služeb respektováno. 

Pacient musí tzv. dříve vyslovené přání učinit písemně.187 Za všech okolností je však nutné, aby 

                                                 
185 Ustanovení § 28 odstavce 3 písmene h) zákona o zdravotních službách: „Pacient má při poskytování zdravotních 

služeb dále právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, 

a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka.“ 
186 Ustanovení § 33 odstavce 1 zákona o zdravotních službách: „Pacient může určit osoby nebo vyslovit zákaz 

poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po přijetí do péče, rovněž může určení osoby 

nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu kdykoliv odvolat.“ 
187 Ustanovení § 36 zákona o zdravotních službách: „(1) Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového 

zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb 

a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dále jen „dříve vyslovené přání“). 

(2) Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho k dispozici, a to za podmínky, že 

v době poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje, 

a pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas. Bude respektováno 

jen takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho 

rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným 

ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí. 

(3) Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. 

Součástí dříve vysloveného přání je písemné poučení podle odstavce 2. 

(4) Pacient může učinit dříve vyslovené přání též při přijetí do péče poskytovatelem nebo kdykoliv v průběhu 

hospitalizace, a to pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných tímto poskytovatelem. Takto vyslovené přání se 

zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; záznam podepíše pacient, zdravotnický pracovník 

a svědek; v tomto případě se nepostupuje podle odstavce 3. 

(5) Dříve vyslovené přání 

a) není třeba respektovat, pokud od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto přání 

vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím; 

rozhodnutí o nerespektování dříve vysloveného přání pacienta a důvody, které k němu vedly, se zaznamenají do 

zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, 

b) nelze respektovat, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti, 

c) nelze respektovat, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby, 

d) nelze respektovat, pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové 

zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti. 
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k vyslovení nesouhlasu došlo aktivně před poskytnutím zdravotních služeb. Evropský soud pro 

lidská práva dovodil, že nelze uplatnit nárok na ochranu osobnosti na nemocnici potom, co došlo 

k poskytnutí zdravotních služeb, z přítomnosti osob připravujících se na povolání 

zdravotnického pracovníka v situaci, kdy tento nesouhlas nebyl vyjádřen předem.188  

Na druhou stranu Evropský soud pro lidská práva garantuje právě při zpracování 

osobních údajů vysokou míru ochrany pacienta a jasně se staví vůči neautorizovanému 

zpřístupnění zdravotnické dokumentace. Svůj postoj potvrdil i ve sporu I. proti Finsku, kde se 

postavil za práva zdravotní sestry, která se s AIDS léčila ve stejné nemocnici, ve které pracovala, 

a do jejíž zdravotnické dokumentace nahlíželi bez jejího souhlasu její kolegové. Soud 

vyhodnotil, že došlo k porušení článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv189 a doplnil 

výklad ochrany osobních údajů při poskytování zdravotních služeb.190 

8.4. Otázka pověřence osobních údajů 

GDPR zavedlo nový, české legislativě dříve neznámý institut tzv. pověřence osobních 

údajů. Toho je jak správce, tak zpracovatel osobních údajů povinen jmenovat vždy, když 

zpracování osobních údajů provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů 

jednajících v rámci svých soudních pravomocí, hlavní činnosti správce nebo zpracovatele 

osobních údajů spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo 

svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů, hlavní 

činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů 

uvedených v článku 9 GDPR a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech 

a trestných činů uvedených v článku 10 GDPR.191 

Povahou vymezení povinnosti jmenovat pověřence osobních údajů je zřejmé, že se tato 

povinnost týká i celé řady poskytovatelů zdravotních služeb, zejména pak nemocnic. Problémem 

předmětného článku 37 GDPR je jeho relativní vágnost, zejména pak vyložení pojmu „rozsáhlé 

zpracování“. Pracovní skupina pro ochranu údajů WP 29 se problematiku toho, kdy je již 

nezbytné jmenovat pověřence osobních údajů, pokusila vyložit ve svých pokynech. V těch mimo 

                                                                                                                                                             
(6) Dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty s omezenou svéprávností.“ 
188 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Konovalova proti Rusku ze dne 9. října 2014, stížnost číslo 

37873/04. 
189 Článek 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv: „1. Každý má právo na respektování svého soukromého 

a rodinného života, obydlí a korespondence. 2. Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě 

případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné 

bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky 

nebo ochrany práv a svobod jiných.“ 
190 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. I. proti Finsku ze dne 17. července 2008, stížnost číslo 20511/03 
191 Zákon o ochraně osobních údajů.; Článek 37 GDPR. 
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jiné uvádí: „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nedefinuje, co znamená rozsáhlé 

zpracování, ačkoli 91. bod odůvodnění poskytuje určité vodítko 14. Není možné uvést přesné 

číslo, ať už jde o množství zpracovaných údajů nebo o počet dotčených jednotlivců, které by bylo 

použitelné ve všech situacích. To však nevylučuje možnost, že v průběhu času se může vyvinout 

běžný postup pro určování, co konkrétně a/nebo z hlediska kvantity znamená „rozsáhlý“ 

s ohledem na určité typy běžných činností zpracování. Pracovní skupina W29 rovněž plánuje 

k tomuto vývoji přispět, a to prostřednictvím sdílení a zveřejňování příkladů příslušných 

prahových hodnot pro jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů. (…) Příklady 

zpracování ve velkém rozsahu zahrnují: zpracování údajů pacientů v rámci pravidelné činnosti 

nemocnicí. (…) Příklady, které nepředstavují zpracování ve velkém rozsahu, zahrnují: 

zpracování údajů pacientů provedené jednotlivým lékařem.“192 Avšak i přes snahu vyložit daný 

článek 37 GDPR jsem přesvědčen o tom, že nejeden správce (nebo zpracovatel) váhá, zda je 

nezbytné pověřence jmenovat. V souvislosti s tímto závěrem pak musím upozornit na to, že 

Česká lékařská komora dospěla k závěru, že rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií osobních 

údajů při poskytování zdravotních služeb uskutečňují poskytovatelé zdravotních služeb, kteří 

tyto služby poskytují nejméně deseti ošetřujícími zdravotnickými pracovníky.193 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být náležitě a včas zapojen do veškerých 

záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů předmětného správce / zpracovatele.194 

V souladu s článkem 39 GDPR vykonává pověřenec zejména následující činnosti: poskytuje 

informace a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí 

zpracování, o jejich povinnostech podle GDPR a dalších předpisů Evropské unie nebo členských 

států v oblasti ochrany údajů, monitoruje soulad zpracování osobních údajů s GDPR a dalšími 

předpisy Evropské unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce 

nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování 

povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících 

auditů, poskytuje poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních 

údajů, a monitorování jeho uplatňování, spolupracuje s dozorovým úřadem a působí jako 

kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí 

konzultace podle článku 36 GDPR, a případně vedení konzultací v jakékoli jiné věci.195 

                                                 
192 Stanovisko pracovní skupiny pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (WP29). 

WP243 rev. 01. Pokyny týkající se pověřenců pro ochranu osobních údajů.  
193 Česká lékařská komora. Záznamy o činnostech zpracování. Lkcr.cz [online]. © 2019 [cit. 2019-01-02]. Dostupné 

z: https://www.lkcr.cz/gdpr-448.html?do%5BloadData%5D=1&itemKey=cz_1 
194 Článek 38 odst. 1 GDPR. 
195 Článek 39 GDPR. 
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Koncepce pověřence osobních údajů je podle mého názoru správná. Zvyšují se standardy 

ochrany osobních údajů pacientů a to je posun správným směrem. Pacienti se tak v nemocnicích 

mohou efektivněji a s vyvinutím menšího úsilí stavět za ochranu svých osobních údajů. 

Problematická je však již zmíněná vágnost daného ustanovení. Jsem toho názoru, že nejasnosti 

ve výkladu GDPR by měly být zodpovězeny v prováděcích předpisech jednotlivých členských 

států. Stát by měl jasně odpovědět na otázku, kdo již musí jmenovat pověřence osobních údajů. 

Nejasnosti ve výkladu pak působí pouze rozdílný výklad právní normy a nejednotnost 

rozhodování orgánů veřejné správy. Na tomto místě lze tedy zákonodárci vytknout jeho 

nedůslednost. GDPR je právním předpisem, který se aktivně týká prakticky všech obyvatel 

České republiky a existuje podstatný zájem na tom, aby výklad GDPR byl snadno dosažitelný 

široké veřejnosti. Bohužel zastávám názor, že tato sporná místa dostatečně neřeší ani návrh 

zákona o zpracování osobních údajů.196 Této problematice se ovšem věnuji více v kapitole 12. 

předkládané disertační práce. 

                                                 
196 Sněmovní tisk 138/0, část č. 3/6 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů – EU – RJ – návrh zákona o zpracování 

osobních údajů. 
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9. Občanskoprávní prostředky ochrany osobnosti 

9.1. Náhrada škody a nemajetkové újmy 

9.1.1. Obecně k náhradě škody a nemajetkové újmy 

V souladu s § 2894 občanského zákoníku platí, že povinnost nahradit jinému újmu 

zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody) a dále, že nebyla-li povinnost odčinit 

jinému nemajetkovou újmu výslovně ujednána, postihuje škůdce, jen stanoví-li to zvlášť zákon. 

V takových případech se povinnost nahradit nemajetkovou újmu poskytnutím zadostiučinění 

posoudí obdobně podle ustanovení o povinnosti nahradit škodu.197 Pro téma předkládané 

disertační práce je dále podstatné ustanovení § 2898 občanského zákoníku198 a ustanovení 

§ 2951 občanského zákoníku,199 která jsou v této části rovněž blíže analyzována. 

Občanský zákoník pracuje s pojmem újma, který zahrnuje jak újmu majetkovou (škodu), 

tak i újmu nemajetkovou (typicky újma způsobná zásahem do osobnostních práv). Újmu lze 

definovat jako jakoukoliv ztrátu, kterou člověk ve své sféře utrpí. Za újmu ve smyslu 

soukromého práva ovšem lze považovat jen takovou ztrátu, která požívá právní ochrany a již 

zákon spojuje se vznikem práva na náhradu škody. Újmou ve smyslu občanského zákoníku tedy 

není například to, když jeden houbař předběhne jiného a vysbírá mu ty nejlepší hřiby, byť to jako 

újmu druhý houbař jistě subjektivně pociťuje. Občanský zákoník dále stanoví, že když jsou 

splněny předpoklady pro přičtení újmy někomu jinému (škůdci) než tomu, v jehož sféře újma 

vznikla (poškozený), pak se vždy hradí majetková újma (škoda). Nemajetková újma se má 

napravit pouze tehdy, jsou-li navíc splněny podmínky § 2894 odst. 2 občanského zákoníku. Při 

odškodnění upřednostňuje občanský zákoník naturální restituci před peněžitou náhradou, neboť 

naturální restituce lépe odpovídá kompenzační funkci náhrady škody.200 

Škodu s ohledem na výše uvedené lze definovat jako újmu, která se projevuje 

v majetkové sféře poškozené osoby. Jedním z klíčových znaků škody je, že je zpravidla možné ji 

ocenit v penězích. To však nemusí být vždy nutným klíčem k odškodnění, jelikož základem 

                                                 
197 Ustanovení § 2894 občanského zákoníku. 
198 Ustanovení § 2898 občanského zákoníku: „Nepřihlíží se k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje 

povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé 

nedbalosti; nepřihlíží se ani k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo slabší strany na náhradu 

jakékoli újmy. V těchto případech se práva na náhradu nelze ani platně vzdát.“ 
199 Ustanovení § 2951 občanského zákoníku: „(1) Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to 

dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. (2) Nemajetková újma se odčiní přiměřeným 

zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně 

účinné odčinění způsobené újmy.“ 
200 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 1496. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-287-8.  
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odškodnění je tzv. naturální restituce (tj. uvedení v původní stav). Škoda je dnes označována 

jako újma na jmění, kdy majetek je vše, co dané osobě náleží. Dříve byla škoda definována jako 

újma na majetku. Právo tak proti škodě chrání celý komplex majetkových vztahů. Smyslem 

náhrady škody je vyrovnání mezi stavem, který by zde byl, pokud by nedošlo k zásahu do 

majetkových práv (způsobením škody), a stavem, který zde objektivně je.201 

Hlavním rozdílem majetkové a nemajetkové újmy pak je, že nemajetkovou újmu nelze 

přesně kvantifikovat a určit. Jde tedy o újmu, která není měřitelná penězi, byť se penězi 

zpravidla odškodňuje. Nemajetková újma též nezpůsobuje zásah do majetku a nesnižuje hodnotu 

majetku člověka. Nemajetková újma se typicky pojí s osobností člověka a nárok na náhradu 

nemajetkové újmy vzniká zejména v případě zásahu do života, zdraví, cti, důstojnosti, soukromí 

člověka apod. Pokud se nemajetková újma má odčinit, smělo by se tak dít za pomoci 

zadostiučinění, které musí být přiměřené. Požadavek přiměřenosti je obecný a musí být 

zohledněn v každém případě určování způsobu a rozsahu zadostiučinění, například bolestného 

nebo ceny zvláštní obliby. Povinnost uhradit vzniklou nemajetkovou újmu vzniká zejména při: 

(i.) protiprávním zásahu do přirozených práv člověka, (ii.) poškození věci ze svévole nebo 

škodolibosti, (iii.) v případě osob, které újmu (třeba i ne vlastní) důvodně pociťují jako osobní 

neštěstí, (iv.) v případě zájezdu (újma za narušení dovolené) a (v.) při porušení základních 

členských práv člena spolku závažným způsobem.202 

Ustanovení § 2898 občanského zákoníku je pak zásahem do autonomie vůle, neboť 

zakazuje vzdát se práva domáhat se odškodnění v případě zásahu do přirozených práv člověka. 

Za takové ustanovení náleží podle mého názoru zákonodárci pochvala, neboť právě medicínské 

právo by mohlo velice snadno takové vzdání se práva zneužít. Představme si situaci, kdy 

například lékař odmítne ošetřit pacienta do doby, než se svého práva na odškodnění způsobené 

nemajetkové újmy vzdá. I v případě medicínského práva ovšem může existovat výjimka, a to 

v situaci, kdy pacient souhlasí s aplikací léčby, jejíž účinky nebyly prozatím plně prokázány. 

Obdobně se zde bude postupovat v situaci, kdy poškozená osoba souhlasí se způsobením újmy – 

souhlas poškozeného, pokud však předmětná složka lidské osobnosti není chráněna dalším 

právním předpisem – například trestním zákoníkem. V takovém případě nelze například omluvit 

těžké ublížení na zdraví tím, že si poškozená osoba způsobení vážných poranění přála.203 

                                                 
201 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 1496. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-287-8. 
202 Ibid. 
203 Ibid. 
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V případě medicínského práva pak půjde často o náhradu nemajetkové újmy způsobené 

na životě a zdraví člověka. V takovém případě se bude postupovat podle ustanovení § 2958204 

a § 2959205 občanského zákoníku. Současná právní úprava je podstatně abstraktnější, než byla 

úprava dříve účinného občanského zákoníku z roku 1964. Setkáváme se s pojmy a definicemi, 

jako je: „vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; nelze-li výši náhrady takto 

určit, stanoví se podle zásad slušnosti; nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění; 

peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení.“ Již na první pohled je patrné, že zákonodárce 

počítá s odškodněním na základě kvalitní úvahy soudce. 

9.1.2. Několik předmětů odškodnění 

V této podkapitole přibližuji několik předmětů odškodnění zejména nemajetkové újmy, 

kterých se lze v civilním řízení (popřípadě adhezním řízení) domáhat. S ohledem na přílišnou 

specialitu každého eventuálního zásahu do lidské důstojnosti či cti člověka se v této podkapitole 

zaměřuji zejména na složky osobnosti pacienta, tj. níže popsané nároky mohou odpovídat situaci, 

kdy lékař nepostupuje lege artis a pacient se posléze domáhá náhrady nemajetkové újmy. Níže 

popisuji složky, které pak mohou tvořit jeden celkový nárok pacienta.  

(i.) Bolestné a ztížené společenské uplatnění. Odškodňuje se bolest, kterou poškozený 

utrpěl nejen při zranění, ale i při léčení a následné rehabilitaci. Ztíženým společenským 

uplatněním se rozumí následek do budoucna, pokud poškozený nemůže po zdravotní újmě žít 

stejně plnohodnotný život, jako žil předtím. Může se jednat například o omezení uspokojování 

životních potřeb, omezení volby povolání nebo i volby životního partnera. Dalším faktorem 

může být například věk, jinak bude jistě ovlivněn život mladého člověka a jinak důchodce. 

Naopak vždy musí být stejně přistupováno k poškozenému bez ohledu na pohlaví. Zcela 

jednoduše bychom mohli říci, že se porovná život poškozeného před zdravotní újmou a po ní 

a výsledný rozdíl je obsahem odškodnění. To však neplatí absolutně. Zejména u mladých lidí se 

musí brát větší ohled na jejich budoucnost.  

 

                                                 
204 Ustanovení § 2958 občanského zákoníku: „Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou 

náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší 

budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, 

stanoví se podle zásad slušnosti.“ 
205 Ustanovení § 2959 občanského zákoníku: „Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce 

duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. 

Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“ 
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Takto se vyjádřil například Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 16. 10. 2008, sp. zn. 25 Cdo 

2596/2006.206 Negativně je potřeba odškodnění za ztížení společenského uplatnění vymezit tak, 

že do této části odškodnění nespadá náhrada zisku, která je upravena samostatně. Nárok na 

bolestné a ztížené společenské uplatnění je vázán jen na osobu poškozeného a nepřechází na 

dědice, i kdyby byl již přiznán pravomocným rozhodnutím soudu. To však neplatilo vždy. 

Opačný názor, že totiž přiznané bolestné přechází na dědice, můžeme nalézt například v 

rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. května 1965, sp. zn. 7 Co 208/65.  

(ii.) Náhrada v případě usmrcení. V případě usmrcení se odškodňují pozůstalí příbuzní. 

Smysl tohoto odškodnění vidím v zásadě dvojí, a to snahu ulehčit pozůstalým v těžké životní 

situaci a finanční zabezpečení osob, které byly na zemřelém závislé, například nezletilých dětí. 

(iii.) Náhrada ztráty výdělku. Účelem náhrady ztráty výdělku je odškodnění ušlé mzdy 

poškozeného za dobu trvání jeho rekonvalescence, ale i po ní. Náhrada se skládá z jednotlivých 

dílčích plnění. Tento fakt je důležitý pro případné řízení o promlčení nároku. Promlčují se totiž 

jen jednotlivé nároky, nikoliv však celá pohledávka. Tento postup aproboval i Nejvyšší soud 

ČSSR v rozsudku ze dne 24. 6. 1969, sp. zn. 3 Cz 13/69.207 Ztráta výdělku se nahrazuje 

pravidelným důchodem, který pokrývá náhradu průměrné mzdy.  

(iv.) Náhrada za dobu pracovní neschopnosti. Smysl i výpočet je víceméně obdobný jako 

v předcházejícím bodě, kdy se bere v potaz k výši průměrné mzdy navíc ještě výše nemocenské.  

(v.) Náhrada po pracovní neschopnosti. Jedná se o náhradu pro případ invalidity, kdy 

zodpovědná osoba důchodem dorovnává průměrnou mzdu poškozeného. Přichází v úvahu pouze 

při značném snížení nebo zániku pracovní způsobilosti. Nutnou podmínkou pro vznik náhrady 

po pracovní neschopnosti je příčinná souvislost mezi poškozením a značným snížením nebo 

zánikem pracovní způsobilosti. Překážkou v odškodnění však není fakt, že poškozený 

v rozhodné době mzdu nepobíral, ale jeho zdravotní stav mu výkon práce umožňoval. To 

                                                 
206 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. října 2008, sp. zn. 25 Cdo 2596/2006 „Při stanovení výše náhrady za 

ztížení společenského uplatnění, k němuž došlo trvalým poškozením zdraví dívky krátce po narození, sice nelze 

hodnotit, jak následky zranění konkrétně zasáhly do jejího dosavadního života a nakolik jsou její nynější možnosti 

pro uplatnění v životě a ve společnosti omezeny či ztraceny v porovnání s předchozím rozsahem a kvalitou jejího 

společenského, profesního, rodinného, sportovního i jiného uplatnění, avšak je třeba zohlednit, že s následky 

poškození zdraví se bude poškozená vyrovnávat celý život, od dětství, přes školní věk a dospívání, hledání partnera 

a založení rodiny, výběr zaměstnání, provozování sportu, svých zálib a i jiných možností, které se jí v životě 

naskytnou. Zákon nevylučuje, aby při posouzení zohyzdění tělesného vzhledu bylo přihlédnuto i k tomu, že tyto újmy 

tíživěji dopadají na dívku – ženu.“ 
207 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 24. června 1969, sp. zn. 3 Cz 13/69: „Jednotlivé zložky práva na 

náhradu škody, ktorými je vymedzený obsah náhrady škody, sa prejavujú ako samostatné dielčie nároky; s touto ich 

samostatnosťou je nutné počítať aj pri rozhodovaní o trovách konania.“ 
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dovodil i Nejvyšší soud ČSSR v rozsudku ze dne 31. 8. 1988, sp. zn. 1 Cz 47/88.208 V potaz se 

při výpočtu náhrady důchodu bere rovněž výše invalidního důchodu.209 

(vi.) Náhrada za ztrátu důchodu. Toto opatření při újmě na zdraví úzce souvisí 

s předchozím bodem (v.), pokud klesne mzda poškozeného, po jeho odchodu do důchodu se mu 

samozřejmě snižuje i částka, z které je důchod vypočítán. Při výpočtu se tedy vychází ze součtu 

výše mzdy a částky, která mzdu dorovnává. Obdobným způsobem jako v bodě (iii.) se později 

dorovnává i důchod.210 

(vii.) Náhrada nákladů léčení. Při újmě na zdraví se rovněž hradí finanční náklady, které 

poškozený účelně vynaložil na uzdravení se. Náklady na léčení se hradí jen v rozsahu 

odpovědnosti škůdce. Pokud poškozený v důsledku zdravotní újmy způsobené jinou osobou 

zemře, je tato osoba povinna nahradit i účelně vynaložené náklady na pohřeb.211 

9.1.3. Přiměřené zadostiučinění 

Jde o typický nárok nemajetkové újmy pojící se se zásahem do osobnostních práv. Při 

vzniku nemajetkové újmy na osobnosti člověka občanské právo tradičně přiznává osobě, do jejíž 

práv bylo zasaženo, nárok na odčinění formou poskytnutí přiměřeného zadostiučinění. Jeho 

účelem je poskytnout postižené osobě uspokojení (satisfakci, nikoli reparaci nebo restituci) za to, 

že byl neoprávněně (proti své vůli) nucen strpět nemajetkovou újmu, jež mu rušitel svým 

neoprávněným zásahem (skutkem) způsobil. Povinnost zadostiučinění vyplývá z protiprávního 

(deliktního) jednání rušitele a měla by na straně rušitele taktéž přispět k vyrovnání morálních 

následků, jež svým jednáním způsobil. Účelem zadostiučinění by neměl být tzv. „fund raising“ 

neboli získávání finančních zdrojů k další činnosti například v situaci, kdy dochází k poskytnutí 

přiměřeného zadostiučinění lékaři v situaci, kdy se mu z důvodu pomluvy pacientem snížily 

příjmy. Účelem zadostiučinění je však dorovnat dané osobě příjmy, kterých by dosahoval, pokud 

by k pomluvě nedošlo. Zadostiučinění se váže k osobnímu vyrovnání s minulostí, a to na obou 

stranách. Podle právní úpravy není možné považovat nárok na poskytnutí přiměřeného 

                                                 
208 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 31. srpna 1988, sp. zn. 1 Cz 47/88: „K odškodnitelné ztrátě na výdělku 

ve smyslu ustanovení § 445 a násl. o. z. může dojít i tehdy, když poškozený v době úrazu sice nepracoval, avšak 

prokazatelně měl do zaměstnání nastoupit a jen v důsledku úrazu se tak nestalo.“ 
209 Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, 1373 s. Velké komentáře. ISBN 9788074001086. 

s. 1301–1320.; 

SIVÁK, J. Je změna způsobu výpočtu odškodnění při újmě na zdraví zkvalitněním českého soukromého práva?. 

Plzeň, 2015. Studentská vědecká odborná činnost. Západočeská univerzita, Fakulta právnická v Plzni. 
210 Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, 1373 s. Velké komentáře. ISBN 9788074001086. 

s. 1301–1320. 

SIVÁK, J. Je změna způsobu výpočtu odškodnění při újmě na zdraví zkvalitněním českého soukromého práva?. 

Plzeň, 2015. Studentská vědecká odborná činnost. Západočeská univerzita, Fakulta právnická v Plzni. 
211 Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, 1373 s. Velké komentáře. ISBN 9788074001086. 

s. 1301–1320.  
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zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu na osobnosti za zvláštní nárok z ochrany 

osobnosti, a to vzhledem k taxativnímu výčtu těchto nároků v občanském zákoníku. 

Roli přiměřeného zadostiučinění pak velmi přiléhavě vyložil Ústavní soud: „Je nezbytné 

trvat na požadavku, aby obecné soudy ve své judikatuře respektovaly určitá společná, obecná 

kritéria, jež by vždy braly v úvahu při určení konkrétního způsobu či stanovení výše přiměřeného 

zadostiučinění. Základním a určujícím hlediskem pro stanovení uvedených měřítek musí být 

hledisko závažnosti a intenzity („blízkosti“) zásahu do práv náležejících do tzv. intimní sféry 

soukromého života jednotlivce, dotýkající se samé podstaty lidství a lidské důstojnosti, který je 

s ohledem na její význam nezbytné vnímat jako zásah nejcitlivější a nejzávažnější, bez ohledu na 

skutečnost, zda se jedná o jednotlivce veřejně činného, známého či nikoliv. Jakýkoliv zásah či 

snížení lidské důstojnosti je nezbytné vnímat jako zásah velmi závažný, a tedy i stěží 

reparovatelný, neboť lidská důstojnost je hodnotou horizontálně neporovnatelnou s ostatními 

ústavními hodnotami či společenskými normami, je zcela nenahraditelná jiným statkem, tím 

méně je pak hodnotou kvantifikovatelnou či vyčíslitelnou v penězích. Při úvaze o přiměřenosti 

výše náhrady nemajetkové újmy v penězích je rovněž nezbytné přihlédnout k samotnému účelu 

a funkcím tohoto institutu při ochraně osobnosti. V pojetí zohledňujícím význam intenzity a míry 

zavinění při stanovení výše relutární náhrady je zásah do práva na ochranu osobnosti civilním 

deliktem a přiměřené zadostiučinění jednou z civilněprávních sankcí, která má rušitele 

chráněných osobnostních statků a jeho možné následovníky odrazovat od protiprávního jednání, 

a být tak nástrojem speciální i generální prevence, což vyžaduje, aby se jednalo o sankci 

patřičně důraznou a dostačující (přiměřenou) i z tohoto hlediska.“212 

Pokud jde o způsob výpočtu odškodnění nemajetkové újmy na osobnosti, neobsahují 

ustanovení na ochranu osobnosti žádnou zvláštní úpravu a platí i zde obecná úprava 

odškodňování nemajetkové újmy, která je obsažena v ustanovení § 2951 a 2957 občanského 

zákoníku. To stejné platí i pro otázku promlčení tohoto nároku, která se posuzuje podle 

ustanovení o promlčení náhrady škody či jiné újmy.213 

9.2. Nárok zápůrčí 

Nárok zápůrčí se v pojetí předkládané disertační práce bude pojit spíše s ochranou 

osobnosti lékaře, neboť tento nárok je typicky spjat se zásahem do lidské důstojnosti a cti 

člověka. Smyslem zápůrčího nároku je dosáhnout zákazu jednání, které v rozhodné době 

                                                 
212 Nález Ústavního soudu ze dne 6. března 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09. 
213 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 468. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-287-8. 
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ohrožuje osobnost člověka (v dané situaci v pozici žalobce), nebo do ní přímo zasahuje, 

tj. domoci se nečinnosti neoprávněně jednající osoby (rušitele práva – žalovaného). Negatorní 

(zdržovací) žalobu lze podat v situaci, kdy dané jednání trvá, anebo kdy se pravidelně opakuje. 

Pokud si například rušitel práva objedná vylepení billboardu, že určitý lékař svým jednáním  

non-lege artis způsobil smrt, budeme se žalobou domáhat toho, aby takový billboard zmizel (to 

je však nárok odstraňovací) a dále, aby se žalovaný zdržel veškerého podobného jednání. Naše 

žaloba tak bude směřovat proti doposud neukončenému zásahu do naší osobnosti. Zároveň však 

zápůrčí žaloba může směřovat proti již ukončenému jednání, kdy se budeme domáhat toho, aby 

žalovaný nekonal něco, co konal v minulosti, a existuje zde hrozba, že se takové jednání bude 

opakovat, tj. jde o žalobu proti již ukončenému jednání (například zákaz dalšího roznosu letáků, 

kde bude uvedeno, že určitý lékař svým jednáním non-lege artis způsobil smrt).214 

Občanský zákoník neobsahuje žádný výčet jednání, vůči kterému se lze zdržovací 

žalobou bránit, a tak se tímto způsobem lze bránit před celou řadou zásahů do osobnosti člověka. 

Může se jednat jak o zásah trvalého charakteru, tak o ochranu před jednorázovým zásahem. 

Obecně však z povahy zdržovacího nároku vyplývá, že jej nelze uplatnit za situace, kdy již 

škodlivý stav netrvá a jeho pokračování nehrozí, tj. pokud šlo například o jednorázový zásah do 

osobnosti člověka, který byl odstraněn, a není pravděpodobné, že by se v budoucnu opakoval. 

Pokud došlo k odstranění závadného stavu v průběhu soudního řízení a nehrozí nebezpečí 

opakování rušebního činu, měla by být žalobcem žaloba vzata zpět. Tato skutečnost by ovšem 

neměla mít negativní vliv na žalobce, co do přiznání nákladů řízení, pokud byla žaloba podána 

důvodně.215 

9.3. Nárok odstraňovací 

Cílem nároku odstraňovacího (též známého jako restitučního) je odstranit následky, které 

neoprávněný zásah do absolutního osobnostního práva přivodil, a tak obnovit (restituovat) právní 

stav, který před tímto neoprávněným zásahem existoval. Aby se tedy poškozený jako žalobce 

mohl obrátit na soud s restituční žalobou, musí zde existovat protiprávní stav. Pro uplatněné 

odstraňovací žaloby však zcela postačí, pokud zde protiprávní jednání bylo a již pominulo, avšak 

jeho následky stále trvají. Nárok odstraňovací je možné uplatnit zejména ve vztahu k hmotným 

předmětům, u nichž existuje souvislost s porušením (výjimečně ohrožením) absolutního 

osobnostního práva. Podobně jako v předchozí kapitole 9.2. předkládané disertační práce, tak ani 

                                                 
214 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 468. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-287-8. 
215 Ibid. 
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v případě restitučního nároku nepodává občanský zákoník demonstrativní výčet jednotlivých 

typových nároků, kterých se může poškozená osoba domáhat. Jako příklad tak lze uvést snahu 

o stažení podobizen, písemností osobní povahy či zvukových nebo obrazových záznamů 

člověka, popřípadě nosičů difamující či soukromé informace (ať již v elektronické či jiné 

podobě, stažením hmotných rozmnoženin či nehmotným sdělováním veřejnosti z odbytových 

kanálů, smazáním difamující informace z počítačové sítě apod.). K odstranění pak může dojít 

různými způsoby – skoupením, stažením z prodeje, prostým smazáním, přelepením billboardu 

apod.216 

K odstranění protiprávního stavu dochází zásadně na náklady osoby, která vstoupila do 

osobnostních práv poškozené osoby. Ačkoliv tak občanský zákoník výslovně nestanoví, je nutno 

vzhledem k majetkovým či nemajetkovým následkům, které mohou uplatněním takového nároku 

vzniknout na straně žalovaného a rovněž vzhledem k objektivní odpovědnosti rušitele, přiklonit 

se k možnosti soudu uvážit vhodnost, úměrnost, přiměřenost a závažnost přiznání 

odstraňovacího (restitučního) nároku podle okolností věci, jakož i k zájmům třetích osob 

a ochraně jejich dobré víry. Přiměřené zkrácení odstraňovacího nároku poškozeného je pak 

možné kompenzovat například přiznáním vyššího přiměřeného zadostiučinění.217 

9.4. Svépomoc 

Svépomoc je právní institut, který zaručuje každé osobě právo pomoci si sám v situaci, 

kdy je některé z práv osoby, které hrozí poškození, ohroženo a zároveň je zřejmé, že by zásah 

veřejné moci přišel pozdě.218 Tento institut je upraven § 14 občanského zákoníku219 

a legitimizuje úsilí člověka brát se o svá práva i za cenu toho, že překročí zákon či způsobí škodu 

na právech, která jsou jinak zákonem chráněna, avšak v této výjimečné situaci zákon takové 

jednání nespojuje s trestní sankcí. Jediným korektivem svépomoci je pak její přiměřenost 

                                                 
216 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 468. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-287-8. 
217 Ibid. 
218 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2017, sp. zn. 22 Cdo 4580/2017: „Podmínkou pro uplatnění 

svépomoci podle § 14 odst. 1 ObčZ je nejen to, že právo je ohroženo a ohrožení je zřejmé, ale i to, že bezprostředně 

hrozí vznik závažné újmy a zásah veřejné moci by přišel pozdě. Při zvažování, zda by zásah veřejné moci přišel 

pozdě, je třeba vzít do úvahy i to, že proti rušení držby se lze bránit držební (posesorní) žalobou, která je 

projednávána ve zvláštním, zkráceném řízení (§ 176 a násl. OSŘ). Při posouzení, zda šlo o dovolenou svépomoc, je 

třeba zohlednit i povahu a význam bráněného práva, intenzitu zásahu do něj, následky spojené s porušením práva, 

jakož s použitím svépomoci.“ 
219 Ustanovení § 14 občanského zákoníku: „(1) Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-

li jeho právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě. (2) Hrozí-li neoprávněný zásah do 

práva bezprostředně, může jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit úsilím a prostředky, které se osobě v jeho 

postavení musí jevit vzhledem k okolnostem jako přiměřené. Směřuje-li však svépomoc jen k zajištění práva, které by 

bylo jinak zmařeno, musí se ten, kdo k ní přikročil, obrátit bez zbytečného odkladu na příslušný orgán veřejné 

moci.“ 
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a skutečnost, že by ochrana ze strany subjektu veřejné moci přišla pozdě. Svépomoc je tak 

výjimkou ze státního monopolu ochrany subjektivních soukromých práv, lze ji proto využít 

jenom v úzce vymezených příkladech, které nelze interpretací rozšiřovat. Svépomoc je ochranou 

práv vlastní pomocí, tedy bez zásahu orgánů veřejné moci (například soudu). Od svépomoci je 

nutné odlišit svémoc, jež představuje svévolné zmocnění se věci nebo práva. Svémoc je naopak 

zakázána.220  

Svépomoc se nejčastěji rozlišuje na ofenzivní a defenzivní, tj. na svépomoc útočnou 

a svépomoc obrannou. Toto třídění se odvíjí od toho, zda svépomoc směřuje proti komisivnímu 

nebo omisivnímu protiprávnímu jednání. Ofenzivní – útočná svépomoc je namířena proti 

neoprávněnému zásahu do práva, který má podobu opomenutí nějakého jednání, k němuž byla 

druhá strana povinna. Defenzivní – obranná svépomoc slouží k odvrácení aktivního 

protiprávního jednání, směřuje tedy proti konání.221 

Se svépomocí úzce souvisí pojmy „nutná obrana“ a „krajní nouze“. Rozdíl mezi 

svépomocí a těmito instituty lze pak spatřovat v tom, že nutná obrana i krajní nouze mají výlučně 

defenzivní povahu, tj. odvrací se jimi buď útok, anebo hrozící nebezpečí. Nutnou obranu se 

svépomocí pojí to, že obě předpokládají protiprávnost. Zřejmě proto se také nutná obrana 

částečně chápe jako varianta defenzivní svépomoci. V každém případě je zřejmé, že institut 

svépomoci je širší, lze na ni nahlížet tedy jako na pojem zastřešující i „nutnou obranu“ a „krajní 

nouzi“.222 

Ke svépomoci je potřeba dále uvést, že svépomocí není jednání vedené po dokonání 

protiprávního jednání. Pokud například lékař přistihne nespokojeného pacienta, jak mu devastuje 

ordinaci, je jistě oprávněn zasáhnout a pokusit se zabránit pokračujícímu jednání, které 

poškozuje jeho majetek. Pokud však lékař přijde ex post, nemůže pacienta, který ordinaci 

poškodil, doběhnout a začít si s ním násilím vyřizovat účty, anebo mu vzít peněženku 

s odůvodněním, že jde o finanční prostředky na náhradu škody. V takové situaci se již lékař musí 

spolehnout na orgány činné v trestním řízení, popřípadě na obecný soud a civilní žalobu. Daná 

problematika je pak zcela konzistentně vnímána i soudní judikaturou.223 

                                                 
220 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 123. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-287-8.  
221 Ibid. 
222 Ibid. 
223 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. února 2008, č. j. 7 As 17/2007-59: „Možnost uplatnění 

svépomoci je proto vázána výlučně na skutkový předpoklad, že neoprávněný zásah do práva bezprostředně hrozí, 

nikoliv na předpoklad, že zásah do práva někdy v minulosti nastal a vyvolal protiprávní stav, který trvá. Protiprávní 

stav, který nastal pozdějším porušením určitých podmínek, vyvolává mezi stranami spor o právo, který ovšem nelze 

řešit svépomocí, ale pouze soudní cestou.“ 
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9.5. Stížnost na poskytovatele zdravotních služeb a lékaře 

V souladu s § 93 zákona o zdravotních službách je každý pacient, zákonný zástupce nebo 

opatrovník pacienta, osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj 

zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo osoba zmocněná pacientem, oprávněn podat stížnost 

na postup poskytovatele při realizaci zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se 

zdravotními službami. Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje. Podání stížnosti 

nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu. Pokud osoba, 

která podala poskytovateli zdravotních služeb stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat 

stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti 

poskytovatelem. Po podané stížnosti je poskytovatel zdravotních služeb povinen iniciovat ústní 

projednání stížnosti (pokud je to vhodné), stížnost vyřídit ve lhůtě 30 dnů (tuto lhůtu je možné 

o dalších třicet dnů prodloužit), vést evidenci o podaných stížnostech a jejich vyřízení a případně 

poskytnout součinnost příslušnému správnímu orgánu. Poskytovatel lůžkové nebo jednodenní 

péče je taktéž povinen vypracovat postup pro vyřizování stížností a o tomto postupu dostatečně 

informovat pacienty a další oprávněné osoby (například na webu poskytovatele zdravotních 

služeb).224 

V případě, že se oprávněná osoba obrátí se stížností též na správní orgán, který 

předmětnému poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, platí dále, že 

stížnost musí být vyřízena do třiceti dnů, respektive do devadesáti dnů, pokud je nutné vyjádření 

nezávislého odborníka, a až do sto dvaceti dnů, pokud je nutné vyjádření nezávislé komise. 

Dotčený správní orgán je dále povinen vypracovat postup pro vyřizování stížností a určit 

pracoviště krajského úřadu k přijímání stížností, který musí být vhodně uveřejněn. Správní orgán 

je též povinen vést evidenci podaných stížností a evidenci způsobu jejich vyřízení. Pokud 

dotčený správní orgán při šetření stížnosti zjistí porušení práv nebo povinností při poskytování 

zdravotních služeb nebo činnostech s tím souvisejících, stanovených zákonem o poskytování 

zdravotních služeb, anebo jinými právními předpisy, anebo jiná pochybení dotýkající se práv 

a zájmů pacientů, uloží poskytovateli zdravotních služeb nápravná opatření s uvedením lhůty pro 

jejich splnění. Správní orgán je též oprávněn dát podnět k dalšímu prověřování České lékařské 

komoře či jinému příslušnému orgánu.225 

                                                 
224 Ustanovení § 93 zákona o poskytování zdravotních služeb. 
225 Ustanovení § 94 až § 96 zákona o poskytování zdravotních služeb. 
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V souladu s § 2 odstavcem 2 písmene e) zákona o komorách se pacient či jiná oprávněná 

osoba může obrátit se svojí stížností na Českou lékařskou komoru, a to v situaci, kdy člen 

lékařské komory (lékař) nevykonává své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem 

stanoveným zákony a řádem České lékařské komory. Sama Česká lékařská komora k možnosti 

podat stížnost uvádí: „Každý občan má možnost podávat bezplatně k orgánům ČLK stížnosti na 

jednání lékařů, a to vždy, pokud se domnívá, že lékař postupoval neodborně nebo jednal 

neeticky. Stížnost může podat každý občan, tedy nikoliv pouze ten, kdo byl jednáním lékaře, proti 

němuž stížnost směřuje, dotčen. ČLK řeší stížnosti na jednání lékařů, kteří jsou jejími členy. 

S ohledem na skutečnost, že členem ČLK musí být každý lékař, který na území České republiky 

vykonává lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, dopadá disciplinární pravomoc ČLK 

na všechny profesně aktivní lékaře. Význam povinného členství lékařů v ČLK je v tomto ohledu 

zcela zřejmý. ČLK řeší stížnosti na jednání svých členů ČLK, řešení stížností na jednání 

ostatních zdravotnických pracovníků do kompetence ČLK nespadá. ČLK neřeší stížnosti na 

jednání lékařů, které nemá souvislost s výkonem lékařského povolání, ani stížnosti, jimiž je 

uplatňován pouze nárok na náhradu škody vůči lékaři.“226 

Řízení o podané stížnosti se dále řídí disciplinárním řádem České lékařské komory. Dle 

jejího disciplinárního řádu dále platí, že stížnost na lékaře lze podat pouze do jednoho roku od 

spáchání tvrzeného disciplinárního provinění. Stížnosti přijímá Česká lékařská komora jen 

v písemné formě s plným jménem a adresou toho, kdo stížnost podává. Jiné stížnosti se neřeší 

ani neregistrují. Anonymní podání se neprošetřují ani neregistrují. Pověřený člen revizní komise 

České lékařské komory rozhodne o odmítnutí stížnosti, pokud její řešení není v kompetenci 

komory ani jiného orgánu, kterému by bylo možno stížnost postoupit. Pokud však řešení 

stížnosti není v kompetenci České lékařské komory, avšak v kompetenci jiného orgánu, Česká 

lékařská komora stížnost postoupí. Pokud Česká lékařská komora uzná na základě stížnosti 

lékaře vinným, uloží mu též disciplinární trest, a to: (i.) uloží mu přiměřené disciplinární opatření 

a současně s uložením disciplinárního opatření může podat představenstvu České lékařské 

komory návrh na odnětí licence, je-li takové opatření odůvodněno, nebo (ii.) upustí od uložení 

disciplinárního opatření, pokud uzná, že se lékař dopustil méně závažného disciplinárního 

provinění a samotné disciplinární řízení splnilo svůj účel i bez uložení disciplinárního opatření, 

anebo (iii.) jde-li o lékaře, který je nositelem licence k výkonu samostatné lékařské praxe nebo 

                                                 
226 ČLK je v citaci Česká lékařská komora. 

Česká lékařská komora. Jak, kde a na koho lze podat na České lékařské komoře stížnost. Clk.cz [online]. © 2018 

[cit. 2018-08-12]. Dostupné z: https://www.lkcr.cz/problematika-stiznostni-agendy-358.html#Pod%C3%A1n%C3% 

AD%20st%C3%AD%C5%Benosti,%20n 

a%20koho%20je%20mo%C5%BEn%C3%A9%20st%C3%AD%C5%BEnost%20podat 
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k výkonu funkce vedoucího lékaře – primáře, může Česká lékařská komora upustit od 

disciplinárního opatření a místo něj navrhne potřebné doškolení, popřípadě provedení 

přezkoušení v oborové komisi vědecké rady komory jako podmínky k ponechání licence. 

O návrhu rozhodne představenstvo České lékařské komory.227  

Sankce hrozící lékaři při disciplinárním provinění jsou pak následující: (i.) za 

disciplinární provinění udělit důtku a popřípadě pokutu od 2.000Kč do 20.000 Kč a (ii.) 

za závažná provinění lze dále udělit pokutu od 3.000 Kč do 30.000 Kč, podmíněné vyloučení 

z komory se zkušební dobou v délce od 1 do 3 let, anebo vyloučení z komory.228 

 

 

                                                 
227 Disciplinární řád České lékařské komory. 
228 Česká lékařská komora. Jak, kde a na koho lze podat na České lékařské komoře stížnost. Clk.cz [online]. © 2018 

[cit. 2018-08-12]. Dostupné z: https://www.lkcr.cz/problematika-stiznostni-agendy-358.html#Pod%C3%A1n%C3 

%AD%20st%C3%AD%C5%Benosti,%20n 

a%20koho%20je%20mo%C5%BEn%C3%A9%20st%C3%AD%C5%BEnost%20podat 
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10. Trestněprávní odpovědnost lékaře a pacienta 

Trestní právo má mezi ostatními právními disciplínami ležet na samém okraji a být 

právním institutem tzv. ultima ratio, tedy nejzazším možným řešením. Tato zásada se též nazývá 

subsidiarita trestní represe a je zakotvena v ustanovení § 12 odstavce 2 trestního zákoníku.229 

Tuto zásadu je nutné vykládat tak, že trestní právo je nejzazším možným prostředkem k ochraně 

práva. Již August Miřička uváděl: „Zejména by nemělo k trestní výhružce býti saháno tam, kde 

lze dostatečné ochrany právního statku, o který jde, dosáhnouti prostředky jinými, zejména 

restitucí nebo náhradou škody, tedy ochranou civilněprávní (subsidiárnost trestní hrozby), nýbrž 

jen tam, kde, hledíc na důležitost právního statku, je třeba jeho zesílené ochrany.“230 Smysl 

postavení trestního práva na samý okraj právních disciplín tkví v tom, že trestní právo disponuje 

těmi nejcitelnějšími prostředky státního donucení, které značně zasahují do práv a svobod 

občanů a jejich blízkých a mohou vyvolat i řadu vedlejších negativních účinků nejen u pachatele, 

ale i u jeho rodiny a společenství, ve kterém žije. Z tohoto důvodu může legitimitu 

trestněprávních zásahů odůvodnit výlučně nutnost ochrany elementárních právních hodnot před 

činy zvlášť škodlivými pro společnost s tím, že neexistuje jiné řešení než trestněprávní a že 

pasivita státu by mohla vést ke svémoci či svépomoci občanů a k chaosu. Důraz je nutné klást 

též na možné omyly trestního práva, neboť zásah v podobě trestního stíhání do osobnostních 

práv člověka, který se žádného trestného jednání nedopustil, je velmi závažný. Při posuzování 

jednání, které formálně naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, by tedy za trestný čin mělo 

být posuzováno pouze společensky škodlivé jednání. I z tohoto důvodu je současné trestní právo 

postaveno na tzv. formálně materiálním pojetí trestného činu. V liberálním demokratickém 

právním státě je nutné státní zásahy v rámci kriminální politiky uplatňovat přiměřeně 

a maximálně zdrženlivě, a to zejména při realizaci trestního postihu, kdy s ohledem na závažnost 

trestní sankce, která je nezřídka způsobilá ohrozit sociální existenci dotčené osoby, je nutno 

zajistit, aby trestní právo bylo použito teprve tehdy, kdy ostatní sociálně politické a právní 

prostředky nejsou dostatečně účinné nebo selhávají. Citované pojetí trestního práva v obecné 

rovině řeší celkovou hierarchii odpovědností (civilní, disciplinární, správní a trestní), a to včetně 

vztahu k přestupkům a jiným správním deliktům (tzv. správnímu trestání). Naznačený přístup 

k trestnímu právu vyústil až v zakotvení zásady subsidiarity trestní represe do textu trestního 

                                                 
229 Ustanovení § 12 odstavce 2 trestního zákoníku: „Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní 

spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle 

jiného právního předpisu.“ 
230 MIŘIČKA, A. Trestní právo hmotné. Část obecná i zvláštní. Praha: Nákladem spolku československých 

právníků „Všehrd“, 1934. 
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zákoníku, což má nepochybně za cíl posílit její praktické využití při aplikaci konkrétních 

trestněprávních norem.231 

K otázce subsidiarity trestní represe existuje též bohatá judikatura, která je stále 

doplňována o další poznatky. Velmi zajímavě soudní praxi v nedávné době obohatil Ústavní 

soud, když se zabýval subsidiaritou trestní represe ve světle spravedlivého potrestání. Ústavní 

soud dovodil, že k trestnímu právu nelze přistupovat čistě formalisticky, a naopak rozhodování 

v trestním právu musí vést především k nalézání spravedlnosti, kdy subsidiarita trestní represe 

může být v tomto ohledu efektivním korektivem.232  

Na straně druhé je možné, že při poskytování zdravotních služeb či v jejich souvislosti se 

jedna, nebo druhá strana dopustí takového jednání, které bude možné vyhodnotit jako trestný čin, 

i když by samozřejmě v souladu s argumenty uvedenými výše mělo být primární snahou takové 

pochybení řešit v mezích jiného právního institutu. Tato kapitola níže poskytuje demonstrativní 

přehled trestných činů, kterých se buď lékař, anebo pacient může dopustit při poskytovávání 

zdravotních služeb či v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Níže popsané trestné činy 

ovšem v žádném případě nepředstavují úplný výčet trestných činů, kterých se lékař nebo pacient 

může dopustit, avšak pouze uvozují tuto problematiku a doplňují občanskoprávní pojetí 

předkládané disertační práce. 

                                                 
231 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 108. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-428-5.  
232 Nález Ústavního soudu, ze dne 11. června 2018, sp. zn. II. ÚS 1152/17: „Ústavní soud respektuje [a podrobně to 

rozvedl např. v nálezu sp. zn. I. ÚS 3113/13 ze dne 29. 4. 2014 (N 72/73 SbNU 315)], že určovat trestněprávní 

politiku a kvalifikovat určitý druh jednání co do formální podoby jako trestný čin přísluší zákonodárci (obdobně viz 

publikované usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/03). Je si též vědom, že trestní právo je ovládáno zásadou, že 

žádný trestný čin nesmí zůstat bez zákonného trestu (nullum crimen sine poena legali), která vyjadřuje myšlenku 

neodvratnosti trestního postihu v případě spáchání trestného činu. Na straně druhé, ani v trestním řízení neplatí 

zásada fiat iustitia, pereat mundus („spravedlnost musí zvítězit, i kdyby měl zahynout svět“). Absolutní teorie 

trestání, zastávaná například Kantem, podle níž nutnost trestat zločin je dána pouhým faktem jeho spáchání, je dnes 

pokládána za překonanou, neodpovídá dnešnímu chápání smyslu trestního práva a účelu trestání. Moderní 

trestněprávní systém zohledňuje také následky, které by mohly být vyvolány aplikací právní normy a pro takové 

případy, kdy bezvýjimečné prosazení trestní normy by mohlo způsobit více škody než užitku, připouští některé 

výjimky z obecně platných pravidel oficiality a legality [srov. nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2523/10 ze dne 

22. 2. 2011 (N 16/60 SbNU 171)]. (…) Podmínky trestnosti činu je třeba interpretovat ve světle zásad trestního 

práva, mezi které patří i princip ultima ratio. Dle principu ultima ratio je trestní právo právem, jehož prostředky 

mají a musejí být užívány tehdy a jen tehdy, pokud užití jiných prostředků právního řádu nepřichází v úvahu, neboť 

již byly vyčerpány nebo jsou zjevně neúčinné či nevhodné. Užití trestněprávního postupu, aniž by prostředky jiných 

právních odvětví, totiž zejména prostředky soukromoprávní, a při jejich nedostatečnosti sankce správní, byly – 

pokud jsou dostupné – použity, by byl v rozporu se zásadou subsidiarity trestní represe, která vyžaduje, aby stát 

uplatňoval prostředky trestního práva zdrženlivě – jen v případech, kde jiné právní prostředky selhávají nebo nejsou 

efektivní. (…)Takováto povaha trestního práva je i reflexí principu proporcionality, který ustálená judikatura 

Ústavního soudu považuje za výraz demokratického právního státu ve smyslu čl. 1 odst. 1 Ústavy, z jehož podstaty 

plyne, že stát může omezovat základní práva osob jen v míře nezbytné pro dosažení účelu aplikované zákonné normy 

[shodně nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 227/05 ze dne 31. 7. 2006 (N 144/42 SbNU 161)].“ 
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10.1. Trestněprávní odpovědnost lékaře  

Níže uvádím demonstrativní výčet trestných činů, kterých se může lékař dopustit při 

poskytování zdravotních služeb.  

10.1.1. Usmrcení z nedbalosti 

Skutková podstata usmrcení z nedbalosti je upravena v hlavě první trestního zákoníku – 

§ 143 trestního zákoníku a patří mezi trestné činy proti životu.233 Objektem předmětného 

trestného činu je život člověka. Jde o trestný čin poruchový (je předpokládána smrt osoby), 

a proto pouhé ohrožení života člověka z nedbalosti, byť by smrt hrozila, není tímto trestným 

činem. Smrtí lze pro účely posouzení toho, zda ke spáchání předmětného trestného činu došlo, 

či nikoliv, chápat biologickou smrt mozku (cerebrální smrt) – takový stav organismu, u něhož je 

obnovení všech životních funkcí již vyloučeno. Takzvanou klinickou smrt nelze považovat za 

smrt v tom ohledu, aby šlo naplnit předmětnou skutkovou podstatu. Smrt musí být pachatelem 

zaviněna z nedbalosti, ať již vědomé, či nevědomé. Zavinění z nedbalosti nevylučuje 

spoluzavinění dalších osob. Pro posouzení zavinění je rozhodné, zda pachatel věděl, nebo vědět 

mohl a měl, že porušením některého předpisu bude jednat za takových okolností, že tím může 

způsobit následek uvedený ve zvláštní části trestního zákoníku. O nedbalostní zavinění tak 

nepůjde v situaci, kdy pachatel mohl vzhledem k novým poznatkům nebo i vzhledem ke svým 

odborným znalostem předpokládat, že jím zvoleným postupem nebude následek způsoben. Též 

je třeba brát v úvahu nejen povinnost pachatele předvídat možné ohrožení zájmu chráněného 

zákonem, ale současně i jeho subjektivní schopnost vynaložit v konkrétním případě potřebnou 

míru opatrnosti. O trestný čin usmrcení z nedbalosti při poskytování zdravotních služeb tak 

nepůjde v situaci, kdy je smrtí pacienta abnormalita jeho těla oproti běžné anatomii a fyziologii 

lidského těla (vrozená vada apod.). Jako příklad usmrcení z nedbalosti při poskytování 

zdravotních služeb popisuje Pavel Šámal přípravu léků ošetřovatelem, za kterou ovšem odpovídá 

lékař: „Příprava léků ošetřovatelkou je součást léčebného úkonu, za který odpovídá lékař, který 

lék podává. Opomene-li lékař z nedbalosti dohlédnout na přípravu takového léku, a došlo-li 

proto ke smrti nemocného, dopustí se lékař trestného činu usmrcení z nedbalosti podle § 143 

                                                 
233 Ustanovení § 143 trestního zákoníku: „| (1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím 

svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. (2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, 

spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, 

postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel 

potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo 

zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony. (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let 

bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 3 smrt nejméně dvou osob.“ 
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(srov. přiměřeně R 25/1953).“234 Ve zdravotnictví tak subsumpce této skutkové podstaty může 

přicházet v úvahu kdykoliv, kdy dojde k úmrtí pacienta, a je prokázáno, že lékař nepostupoval 

lege artis. Podle rozhodovací praxe Nejvyššího soudu lze za postup non lege artis považovat 

i zanedbání diagnostické péče lékařem.235 Porušení povinnosti postupovat lege artis může 

spočívat též v tom, že lékař nenařídil okamžitý převoz pacienta na specializované pracoviště, 

ačkoli si byl vědom závažnosti jeho zdravotního stavu a toho, že s ohledem na materiální 

a personální vybavení mu není schopen poskytnout širší, specializovanější a intenzivnější péči. 

Pachatelem předmětného trestného činu může být jak fyzická, tak i právnická osoba.236 

Daný trestný čin nelze spáchat v jednočinném souběhu s trestnými činy, které samy 

o sobě mají kvalifikovanou skutkovou podstatu způsobení smrti z nedbalosti, například trestný 

čin zbavení osobní svobody podle § 170 odst. 3 písm. a), loupeže podle § 173 odst. 1, odst. 4, 

znásilnění podle § 185 odst. 1, odst. 4, anebo týrání svěřené osoby podle § 198 odst. 1, odst. 3 

písm. b). Na základní skutkovou podstatu trestného činu usmrcení z nedbalosti dále navazují 

kvalifikované skutkové podstaty, kdy pro téma předkládané disertační práce je nejvíce přiléhá 

kvalifikovaná skutková podstata uvedená v odstavci 2, tedy v případě, kdy k usmrcení dojde 

v důsledku porušení důležité povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo 

funkce nebo porušení povinnosti, kterou ukládá zákon. Při stíhání lékaře pro spáchání 

předmětného trestného činu bude často naplněna právě i kvalifikovaná skutková podstata 

uvedená v odstavci 2 předmětného ustanovení, kdy dojde k porušení zákona o poskytování 

zdravotních služeb.237 

                                                 
234 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1500. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-428-5.  
235 Právní věta usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. března 2005, sp. zn. 7 Tdo 219/2005: „Stanoví-li lékař při 

výkonu svého povolání (při poskytování zdravotní péče) chybnou diagnózu, pak to samo o sobě ještě nemusí 

opodstatňovat závěr, že již tímto porušil svou povinnost vyplývající pro něj z ustanovení čl. 4 Úmluvy o lidských 

právech a biomedicíně (uveřejněné pod č. 96/2001 Sb.m.s.), § 11 odst. 1 a § 55 odst. 1, 2 zákona č. 20/1966 Sb., 

o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, tj. povinnost poskytovat zdravotní péči v souladu se současnými 

dostupnými poznatky lékařské vědy (povinnost vykonávat své povolání „lege artis“). Závěr o porušení takové 

povinnosti však může být namístě v případě, když nesprávná diagnóza je důsledkem závažného porušení postupů pro 

její určování, které lékař zavinil (alespoň ve formě nedbalosti ve smyslu § 5 TrZ) a které spočívá např. 

v bezdůvodném nevyužití dostupných diagnostických metod. Postup lékaře je ovšem vždy nutno hodnotit tzv. „ex 

ante“, tj. na základě poznatků, které měl k dispozici v době svého rozhodování. Jestliže porušení uvedené povinnosti 

je v příčinné souvislosti se vznikem trestněprávně relevantního následku, pak za splnění dalších zákonných 

podmínek lze vyvozovat též trestní odpovědnost lékaře, a to zpravidla za trestný čin spojený s ublížením na zdraví 

(např. podle § 224 odst. 1, 2 TrZ).“ 
236 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1500. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-428-5.; 

DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 

978-80-7478-790-4. Výklad k § 143. 
237 Ibid.  
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10.1.2. Účast na sebevraždě 

Účast na sebevraždě238 rovněž spadá mezi trestné činy proti životu. Trestný čin účast na 

sebevraždě je vystavěn na zásadě, že i sebevražda je sociálně-patologickým jevem. V případě, že 

se jakákoliv osoba samovolně pokusí o sebevraždu a přežije, samozřejmě pro trestný čin stíhána 

není, avšak dříve i toto jednání bylo některými státy hodnoceno jako trestné.239  

Objektem trestného činu je stejně jako v předcházející podkapitole život člověka před 

jednáním osob, které přispívají k tomuto sociálně-patologickému jevu. Zvýšená ochrana pak 

panuje u osob, které vyžadují zvýšenou ochranu pro svůj stav, ve kterém se nacházejí (například 

osoby nepříčetné). Pro naplnění skutkové podstaty dotčeného trestného činu se vyžaduje 

úmyslné zavinění.  

Pro samotné naplnění skutkové podstaty nestačí účast na jednání, kterým si jiná osoba 

přivodila smrt. Podstatná je pohnutka k tomuto činu, anebo pomoc při spáchání sebevraždy. 

Objektivní stránka spočívá zejména v podněcování k sebevraždě nebo v pomoci při páchání 

sebevraždy. Pachatel může citovanou skutkovou podstatu naplnit též přemlouváním oběti, 

poučením oběti o možnosti spáchat sebevraždu, ale dokonce i „pouhým“ schvalováním 

sebevraždy u jiné osoby, pokud takové jednání má vzbudit u jiné konkrétní osoby rozhodnutí 

spáchat sebevraždu. Naplnit skutkovou podstatu citovaného trestného činu pak pachatel může 

i tím, pokud s obětí zle zachází, týrá ji nebo se u oběti pokouší o vyvolání depresivních stavů 

v úmyslu, aby tím daná osoba byla pohnuta k sebevraždě. Pomoc ke spáchání sebevraždy pak 

může spočívat například v pomoci s opatřováním a podáním jedu apod. Psychickou pomoc je 

možno spatřovat v radě, utvrzování v předsevzetí provést sebevraždu apod. K dokonání trestného 

činu dojde tehdy, když se sebevrah o spáchání sebevraždy alespoň pokusí, tj. započne 

uskutečňovat sebevražedné jednání. Pro dokonání trestného činu ovšem musí jít o pokus 

sebevraždy vážně míněný, trestný čin tak nebude dokonán, pokud půjde o pokus čistě 

demonstrativní, například z důvodu, aby na sebe upozornil své okolí.240 

Pachatelem trestného činu účast na sebevraždě může být pouze fyzická osoba. V souladu 

s § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob je vyloučeno, aby citovaný trestný čin 

                                                 
238 Ustanovení § 144 trestního zákoníku: „(1) Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, 

bude potrestán, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody až na tři léta. (2) Odnětím svobody na dvě 

léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti nebo na těhotné ženě. 

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti 

mladším patnácti let nebo na osobě stižené duševní poruchou.“  
239 Dle trestního zákoníku v Anglii z roku 1803, kdy tento trestný čin byl zrušen až v roce 1961. Převzato 

z ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1521. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-428-5.  
240 Ibid. 
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spáchala právnická osoba. Trestný čin je rozdělen na základní skutkovou podstatu 

a kvalifikovanou skutkovou podstatu, kde trestní zákoník poskytuje zvláštní ochranu dětem, 

těhotným ženám a osobám stiženým duševní poruchou.241 

Při poskytování zdravotních služeb se o asistované sebevraždě bude hovořit zejména 

v souvislosti s eutanázií, jejíž možné zavedení je nezřídka diskutováno. Slučitelností eutanázie 

s dodržováním principů lidských práv, respektive s obsahem Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv, se dokonce již v minulosti zabýval i Evropský soud pro lidská práva. Ten 

v případě paní Pretty dovodil, že eutanázie není neslučitelná s Evropskou úmluvou o ochraně 

lidských práv, tj. její provedení v mezích zákona není zásahem do práva na život, které Evropská 

úmluva o ochraně lidských práv uznává.242 

Paní Pretty si kvůli svému vážnému onemocnění přála zemřít, avšak nebyla dostatečně 

fyzicky zdatná natolik, aby dokázala spáchat sebevraždu samostatně. Proto si přála, aby jí 

poskytl pomoc její manžel, avšak před samým provedením chtěla poskytnutí záruky ze strany 

britské prokuratury, že za takovou asistenci nebude její manžel v budoucnu trestně odpovědný. 

Ta však požadovanou záruku neposkytla. Skrze soudní soustavu tak celý případ skončil až před 

Evropským soudem pro lidská práva, který upřednostnil za daných okolností právo na soukromí 

a „důstojnou“ smrt před právem na život. K vykonání asistované sebevraždy ovšem nedošlo.243 

Český právní řád asistovanou sebevraždu sankcionuje trestním stíháním, jsem však toho 

názoru, že tato otázka bude ještě opakovaně řešena a dost možná dojde v budoucnu k jejímu 

přehodnocení. I když právo na život je nejzákladnějším lidským právem, aprobace nuceného 

nedůstojného a bolestného umírání jistě také není ideálním řešením. Předmětnou otázkou se však 

hlouběji zabývám v části 12. předkládané disertační práce. 

                                                 
241 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1521. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-428-5.; 

Ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.; 
242 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Pretty proti Spojenému království. ze dne 29. 4. 2002. stížnost 

číslo 2346/02. 
243 Ibid. 
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10.1.3. Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti 

Objektem trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti244 je zdraví člověka, 

tj. normální funkce lidského těla včetně řádné funkce všech orgánů, které jsou potřebné 

k náležité činnosti. Předmětem útoku může být pouze živý člověk, nikoliv lidský plod. Tento 

člověk však nemusí být zdravý, může být již před útokem pachatele nemocen nebo zraněn. 

Pachatel, který způsobí osobě, která je již smrtelně zraněná, další zranění, která, ačkoli nejsou 

smrtelná, zakládají těžkou újmu na zdraví, sice neodpovídá za smrt poškozeného, ale odpovídá 

za těžké ublížení na zdraví, a to dokonce i tehdy, když dřívější zranění jsou takového charakteru, 

že smrti poškozeného již nelze zabránit, a zranění, která způsobil pachatel, tedy už nemají žádný 

vliv na smrt poškozeného.245 

Předmětný trestný čin lze spáchat jak jednáním, tak i opomenutím. Příkladem může být 

opomenutí lékaře, spočívající v nedostatečném vyšetření lehce zraněného pacienta, který 

v důsledku tohoto pochybení lékaře v poskytnuté péči a v nedostatečném léčení utrpěl těžkou 

újmu na zdraví. Jde o poruchový trestný čin, a proto pouhé ohrožení zdraví jiného z nedbalosti, 

byť by těžká újma na zdraví hrozila, nemůže naplnit skutkovou podstatu dotčeného trestného 

činu. Pro naplnění předmětného trestného činu tedy musí být způsobena těžká újma na zdraví 

tak, jak ji definuje § 122 trestního zákoníku.246  

Zavinění trestného činu je obligatorně nedbalostní. Pro zvážení trestní odpovědnosti 

pachatele je klíčové posoudit, zda pachatel věděl nebo vědět mohl a měl, že porušením některého 

předpisu bude jednat za takových okolností, že tím může způsobit následek, který bude možné 

subsumovat pod skutkovou podstatu uvedenou v trestním zákoníku. K naplnění dotčené 

skutkové podstaty je rovněž důležité posoudit objektivní stránku věci. Mezi jednáním pachatele 

a následkem na zdraví poškozeného musí být příčinná souvislost. Ta může být ovšem přerušena 

                                                 
244 Ustanovení § 147 trestního zákoníku: „(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta 

nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou 

povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. (3) Kdo 

z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního 

prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude potrestán odnětím svobody 

na dvě léta až osm let.“ 
245 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1526. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-428-5. 
246 Ustanovení § 122 odstavce 2 trestního zákoníku: „Těžkou újmou na zdraví se rozumí jen vážná porucha zdraví 

nebo jiné vážné onemocnění. Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví a) zmrzačení, b) ztráta nebo podstatné 

snížení pracovní způsobilosti, c) ochromení údu, d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí,  

e) poškození důležitého orgánu, f) zohyzdění, g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, h) mučivé útrapy nebo 

i) delší dobu trvající porucha zdraví.“, 

ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1558. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-428-5. 
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v případě, že hlavní příčinou následku na zdraví bylo jednání poškozené osoby (například hrubé 

nedodržení léčebného postupu zvoleného lékařem). Jednočinný souběh citovaného trestného 

činu je možný s trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trestního 

zákoníku. Naopak jednočinný souběh je vyloučen s trestným činem zbavení osobní svobody 

podle § 170 odst. 1, odst. 2 písm. d) trestního zákoníku, s trestným činem omezování osobní 

svobody podle § 171 odst. 1, odst. 3 písm. d) trestního zákoníku, s trestným činem loupeže podle 

§ 173 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákoníku, s trestným činem braní rukojmí podle § 174 

odst. 1, odst. 2 písm. d) trestního zákoníku, s trestným činem vydírání podle § 175 odst. 1, odst. 

3 písm. a) trestního zákoníku, s trestným činem znásilnění podle § 185 odst. 1, odst. 3 písm. c) 

trestního zákoníku, s trestným činem pohlavního zneužití podle § 187 odst. 1, odst. 3 trestního 

zákoníku, s trestným činem týrání svěřené osoby podle § 198 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního 

zákoníku, s trestným činem týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 odst. 1, odst. 2 

písm. b) trestního zákoníku a s trestným činem obecného ohrožení z nedbalosti podle § 273 odst. 

1, odst. 2 písm. b) trestního zákoníku, a to tak, že ve všech citovaných případech nebude 

subsumpce předmětného trestného činu možná, neboť nedbalostní způsobení těžké újmy bude 

zakládat použití kvalifikované skutkové podstaty některého z výše uvedených trestných činů.247 

Trestný čin těžké ublížení z nedbalosti může spáchat jak fyzická, tak i právnická osoba. 

Trestný čin je rozdělen na základní skutkovou podstatu a kvalifikovanou skutkovou podstatu, 

která vyšší trestní sazbou postihuje osobu pachatele, pokud poruší důležitou povinnost 

vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, která je mu uložena podle 

zákona, a též situaci, kdy dojde k poškození zdraví nejméně dvou osob, protože pachatel hrubě 

porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy 

anebo hygienické zákony.248 

Pokud by mělo dojít ke spáchání trestného činu těžkého ublížení z nedbalosti lékařem, 

je často těžké posoudit, který lékař má být trestně odpovědný, neboť na léčbě pacienta se 

zpravidla podílí více lékařů (zvláště je-li pacient v nemocnici). V rámci takového posouzení je 

též vždy nezbytné vypořádat se s otázkou, zda byl daný lékař dostatečně erudován, aby za 

provedení zákroku nesl odpovědnost, anebo zda odpovědnost za jeho jednání má nést lékař jiný, 

který tedy selhal jako supervizor. Musí tak dojít k velmi pečlivému posouzení individuálních 

                                                 
247 DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 

978-80-7478-790-4. Výklad k § 147.; 

ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1558. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-428-5. 
248 Ibid. 
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jevů.249 Pro úspěšné vyhodnocení takové situace se soud musí vždy vyrovnat s otázkou příčinné 

souvislosti a tím, zda by k dotčenému negativnímu následku chráněnému trestním zákoníkem 

došlo i tehdy, pokud by pachatel jednal jiným způsobem.250 U nedbalostních trestných činů je 

však nezbytné neurčit pouze to, zda by následek bez dotčené příčiny nenastal, nýbrž se zaměřit 

spíše na to, zda je příčina adekvátní následku. Fakt, že lékař stanoví chybně diagnózu, sám 

o sobě nemá být důvodem pro zahájení trestního stíhání.251 Jsem toho názoru, že trestního stíhání 

lékařů v důsledku jejich pochybení by mělo být jako šafránu. Ostatně pokud lékařské ordinace 

a nemocnice naplníme strachem z toho, že jakákoliv chyba či inovativní postup může být 

sankciován trestním stíháním, důsledkem dle mého názoru bude zastavení nebo zpomalení 

vědeckého vývoje lékařských postupů. V žádném případě bych nerad omilostňoval zjevné 

excesy a pochybení, avšak, jak už jsem uvedl výše, trestní právo by skutečně mělo být institutem 

ultima ratio. Aplikace přepjatého formalismu v medicínském právu v tom smyslu, že každé lehce 

nestandardní jednání lékaře bude subsumováno pod skutkovou podstatu trestného činu, 

do zdravotnictví nepřinese žádný svěží vítr, a naopak bude ke škodě postupu lékařské vědy.252 

                                                 
249 Viz Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. května 2004, sp. zn. 7 Tdo 486/2004: „Jestliže při vzniku následku 

spolupůsobilo více příčin, např. jednání pachatele a třetí osoby, je třeba hodnotit každou příčinu co do jejího 

významu pro vznik následku zvlášť a určit její důležitost pro následek, který z jednání obviněného nastal.“ 
250 Viz Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. května 2004, sp. zn. 7 Tdo 486/2004: „Příčinná souvislost mezi 

jednáním pachatele a následkem se nepřerušuje, jestliže k jednání pachatele přistoupí další skutečnost, která 

spolupůsobí při vzniku následku, avšak jednání pachatele zůstává takovou skutečností, bez níž by k následku nebylo 

došlo. Příčinná souvislost by se přerušila jen tehdy, kdyby nová okolnost působila jako výlučná a samostatná 

příčina, která způsobila následek bez ohledu na jednání pachatele. Příčinná souvislost mezi jednáním obviněného 

a následkem by se tedy přerušila, pokud by k danému následku došlo bez ohledu na jednání obviněného, tedy 

výlučně v důsledku jiné okolnosti (srov. rozhodnutí publikované pod č. 37/1975 Sb. rozh. tr.). Příčinou je totiž každý 

jev, bez něhož by jiný jev nenastal, resp. nenastal způsobem, jakým nastal (co do rozsahu poruchy či ohrožení, 

místa, času apod.). Jednání pachatele, i když je jen jedním článkem řetězu příčin, které způsobily následek, je 

příčinou následku i tehdy, pokud by následek nenastal bez dalšího jednání třetí osoby (srov. rozhodnutí publikované 

pod č. 72/1971 Sb. rozh. tr.). Každé jednání, bez kterého by následek nenastal, není stejně důležitou příčinou 

následku (zásada gradace příčinné souvislosti); důležité je, aby jednání pachatele bylo z hlediska způsobení 

následku příčinou dostatečně významnou.“ 
251 Viz právní věta usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. března 2005, sp. zn. 7 Tdo 219/2005: „Stanoví-li lékař při 

výkonu svého povolání (při poskytování zdravotní péče) chybnou diagnózu, pak to samo o sobě ještě nemusí 

opodstatňovat závěr, že již tímto porušil svou povinnost vyplývající pro něj z ustanovení čl. 4 Úmluvy o lidských 

právech a biomedicíně (uveřejněné pod č. 96/2001 Sb. m. s.), § 11 odst. 1 a § 55 odst. 1, 2 zákona č. 20/1966 Sb., 

o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, tj. povinnost poskytovat zdravotní péči v souladu se současnými 

dostupnými poznatky lékařské vědy (povinnost vykonávat své povolání „lege artis“). Závěr o porušení takové 

povinnosti však může být namístě v případě, když nesprávná diagnóza je důsledkem závažného porušení postupů pro 

její určování, které lékař zavinil (alespoň ve formě nedbalosti ve smyslu § 5 TrZ) a které spočívá např. 

v bezdůvodném nevyužití dostupných diagnostických metod. Postup lékaře je ovšem vždy nutno hodnotit tzv. „ex 

ante“, tj. na základě poznatků, které měl k dispozici v době svého rozhodování. Jestliže porušení uvedené povinnosti 

je v příčinné souvislosti se vznikem trestněprávně relevantního následku, pak za splnění dalších zákonných 

podmínek lze vyvozovat též trestní odpovědnost lékaře, a to zpravidla za trestný čin spojený s ublížením na zdraví 

(např. podle § 224 odst. 1, 2 TrZ).“ 
252 BERAN, K. Trestní odpovědnost lékaře za chybu při ošetření pacienta. Trestněprávní revue. 2006, č. 1, s. 10–19. 



 

108 

 

10.1.4. Ublížení na zdraví z nedbalosti 

Ublížení na zdraví z nedbalosti253 navazuje na předchozí trestný čin, neboť objektem 

daného trestného činu je rovněž zdraví člověka, nicméně k naplnění předmětné skutkové 

podstaty postačí následek v podobě ublížení na zdraví254 (tj. nemusí jít o těžké ublížení na 

zdraví). Typové znaky tohoto trestného činu jsou však v ostatním velmi podobné těžkému 

ublížení na zdraví z nedbalosti. Rovněž se jedná o čin poruchový a též jej lze spáchat buď 

jednáním, anebo opomenutím. Subjektivní stránka shodně jako v předchozí kapitole vyžaduje 

nedbalostní zavinění. Pachatelem může být kterákoliv fyzická i právnická osoba. Skutková 

podstata je též rozdělena na část základní skutkové podstaty a kvalifikované skutkové podstaty, 

která postihuje přísněji skutek, který naplní základní skutkovou podstatu, avšak dojde k ublížení 

na zdraví alespoň dvěma osobám, protože pachatel hrubě porušil zákony o ochraně životního 

prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony. Jediným 

podstatným rozdílem mezi trestným činem ublížení na zdraví z nedbalosti a těžké ublížení na 

zdraví z nedbalosti je tedy pro účely předkládané disertační práce (pro kterou je perspektiva 

trestního práva pouze doplňujícím úhlem pohledu) pouze rozsah způsobeného následku, který je 

kodifikován v ustanovení § 122 trestního zákoníku.255 

10.1.5. Neposkytnutí pomoci 

Neposkytnutí pomoci256 je posledním trestným činem, který si přeji uvést 

v demonstrativním přehledu trestných činů, jež může spáchat lékař při poskytování zdravotních 

služeb, ačkoliv tento seznam může být podstatně rozsáhlejší. Objektem tohoto trestného činu je 

společně život a zdraví lidí, neboť následkem může být jak ublížení na zdraví, tak těžké ublížení 

na zdraví, nebo dokonce i smrt člověka. Skutková podstata se dělí na základní část, která stanoví 

                                                 
253 Ustanovení § 148 trestního zákoníku: „(1) Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou 

povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, bude 

potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. (2) Kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví 

nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce 

nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta." 
254 Ustanovení § 122 odstavce 1 trestního zákoníku: „Ublížením na zdraví se rozumí takový stav záležející v poruše 

zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen 

po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření.“ 
255 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1575. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-428-5.  
256 Ustanovení § 150 trestního zákoníku: „(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy 

zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe 

nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. (2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví 

známky vážné poruchy zdraví nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého 

zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem 

činnosti.“ 
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obecnou povinnost všech osob poskytnout pomoc a chránit tak lidský život. V odstavci dvě 

následuje kvalifikovaná skutková podstata, která stanoví přísnější sankci pro osoby, které 

zvláštně mají povinnost poskytnout pomoc. Půjde právě zejména o lékaře, záchranáře či jiný 

zdravotnický personál.257 

Jak v případě základní, tak i v případě kvalifikované skutkové podstaty jde o omisivní 

trestný čin – předmětnou skutkovou podstatu lze naplnit pouze opomenutím a za žádných 

okolností jednáním. Osoba, která se trestného činu dopustí, poruší svoji obecnou povinnost konat 

– poskytnout první pomoc. Tato povinnost je stanovena v obou citovaných skutkových 

podstatách, a proto pachatel podle dotyčného ustanovení odpovídá pouze za neposkytnutí 

pomoci, a nikoli za vzniklou poruchu (újmu na zdraví nebo smrt), která nastala v důsledku 

neposkytnutí pomoci. Dotčený trestný čin nelze spáchat tím, že pachatel neposkytne první 

pomoc osobě, která je sice zraněná, avšak míru poškození zdraví nelze vyhodnotit jako vážné 

poruchy zdraví nebo jiné vážné onemocnění (například neposkytnutí pomoci osobě, která si 

vymknula kotník). Pro posouzení toho, zda se pachatel dopustil trestné činnosti, není podstatné, 

jaký je původ nebezpečí smrti nebo vážné poruchy na zdraví nebo jiného vážného onemocnění, 

které ohrožené osobě hrozí. Povinnost poskytnout pomoc je zde i v případě, jestliže si poškozený 

nebezpečí smrti, vážnou poruchu zdraví nebo jiné vážné onemocnění přivodil sám. Nezáleží 

dokonce ani na tom, že poškozený potřebnou pomoc odmítá, samozřejmě v přiměřené míře. 

Povinnost poskytnout první pomoc samozřejmě nebude dána, pokud se zraněná osoba poskytnutí 

první pomoci bude bránit a poskytnutí první pomoci by ohrozilo osobu, která první pomoc 

poskytuje.258 

Potřebnou pomoc můžeme definovat jako takovou, které je zapotřebí k odvrácení nebo 

snížení nebezpečí smrti ohrožené osoby. Není to tedy pouze pomoc, která by spolehlivě vedla 

k záchraně. Není ani vyžadováno, aby osoba, která pomoc poskytuje, ji provedla na vysoké 

odborné úrovni. Jde o to, aby nedošlo k neposkytnutí – jakákoliv snaha pomoc poskytnout by tak 

v tomto ohledu měla být hodnocena soudem kladně, pokud by soud posuzoval, zda došlo 

ke spáchání trestného činu. Potřebnou pomocí je dále pomoc, kterou je zapotřebí poskytnout 

ohrožené osobě, jež jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, a to 

zejména tak, aby došlo k odvrácení, nebo snížení nebezpečí smrti. Potřebnou pomocí můžeme 

rozumět též jednání směřující k zabránění vzniku další újmy na zdraví nebo pomoc potřebnou 

k ošetření zranění nebo jiné vážné poruchy zdraví. Povaha potřebné pomoci je posuzována dle 

                                                 
257 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1591. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-428-5. 
258 Ibid. 
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konkrétního poranění (osobě bude třeba poskytnout první pomoc na místě, nebo naopak zajistit 

co nejrychlejší převoz do nemocnice, zajistit příjezd lékaře na místo nehody apod.). Hodnocení 

toho, zda byla potřebná pomoc v souvislosti se zákonem poskytnuta řádně, se rovněž odvíjí od 

osoby, která pomoc poskytuje. Jistě nebude trestně stíhaná osoba, která nepomohla tonoucímu, 

pokud sama neumí plavat. Trestného činu by se však mohla dopustit tím, pokud by nejednala 

vůbec, tj. například nezavolala jinou pomoc. V neposlední řadě bude rovněž hodnoceno to, zda 

daná osoba mohla s ohledem na své vlastnosti a rozumovou vyspělost rozeznat, že ohrožené 

osobě hrozí smrt nebo jiná vážná porucha. Pokud by spící osoba na pláži v tichosti prodělala 

infarkt, nemohou být trestně postiženy ty osoby, které její stav nemohly rozpoznat.259  

Neposkytnutí pomoci je úmyslným trestným činem. Jeho pachatelem může být jak 

fyzická, tak i právnická osoba. Pachatel dle odstavce 2 předmětného ustanovení může být jen 

osoba, která má povinnost poskytnout potřebnou pomoc podle povahy svého zaměstnání, a to 

například lékař, zdravotní sestra, porodní asistentka, policista, hasič, záchranář, člen horské 

služby a plavčík. Na rozdíl od skutkové podstaty popsané v odstavci 1 se nemůže pachatel 

ze spáchání kvalifikované skutkové podstaty vyvinit z toho důvodu, že neposkytl potřebnou 

pomoc proto, že by to bylo spojeno s nebezpečím pro něj nebo pro jinéhoF. K dotčenému 

ustanovení je speciální ustanovení § 151 trestního zákoníku o neposkytnutí pomoci řidičem 

dopravního prostředku.260 S ustanovením § 151 trestního zákoníku je jednočinný souběh 

trestných činů vyloučen. V situaci, kdy lékař při výkonu služby neposkytne osobě (pacientovi), 

která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného 

onemocnění, potřebnou pomoc, jeho jednání bude posuzováno jako trestný čin neposkytnutí 

pomoci pouze tehdy, pokud v důsledku jeho opomenutí nevznikly žádné následky na životě nebo 

na zdraví poškozeného (pacienta). Pokud popsané negativní důsledky vznikly, je takový lékař 

trestně odpovědný v závislosti na formě zavinění podle ustanovení o poruchových trestných 

činech proti životu a zdraví uvedených v dílu I. a dílu II. hlavy I. trestního zákoníku.261  

                                                 
259 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1591. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-428-5. 

DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 

978-80-7478-790-4. Výklad k § 150. 
260 Ustanovení § 151 trestního zákoníku: „Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, 

neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro 

sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti.“ 
261 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1591. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-428-5.; 

DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 

978-80-7478-790-4. Výklad k § 150. 
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Ve Spolkové republice Německo se v souvislosti s touto problematikou zajímavým 

způsobem vyvinula judikatura týkající se důkazního břemene.262 V případě, že nelze prokázat 

kauzální nexus mezi jednáním a poškozením zdraví pacienta, leží důkazní břemeno na lékaři – 

v občanskoprávních sporech o ochranu osobnosti (nikoliv v trestním řízení) – nicméně toto 

neplatí v případě poskytnutí pomoci ad hoc například po autonehodě. Jsem toho názoru, že 

právní principy nastavené v České republice jsou voleny vhodněji, když důkazní břemeno leží na 

žalobci, nikoliv na lékaři. Jak jsem již uvedl výše v případě trestního práva, obecně běžné 

podávání žalob a častá iniciace soudních sporů s lékaři a nemocnicemi podle mého názoru 

českému zdravotnictví neprospívá. I v případě neposkytnutí pomoci by však soud měl dle mého 

názoru vždy pečlivě své rozhodnutí zvažovat ve světle § 12 trestního zákoníku a postihovat 

pouze to jednání, které je skutečně společensky nebezpečné.263 

10.2. Trestněprávní odpovědnost pacienta 

Níže uvádím demonstrativní výčet trestných činů, kterých se může pacient dopustit 

v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. 

10.2.1. Pomluva 

Dopustí-li se pacient na lékaři pomluvy,264 může tak významným způsobem zasáhnout do 

jeho profesního i soukromého života, zvláště dojde-li k takovému jednání v malé obci, kde se 

navzájem většina občanů zná a pomluva se tak mezi občany a potenciálními pacienty lékaře 

snadno šíří. Objektem trestného činu pomluvy je právo člověka na ochranu lidské důstojnosti, 

osobní cti a dobré pověsti. Ochrana tohoto práva je pak zakotvena i v ústavním pořádku České 

republiky, a to v článku 10 odstavci 1 a 2 Listiny, který stanoví, že každý má právo na to, aby 

                                                 
262 Právní věta Rozsudku Spolkové republiky Německo: OLG Düsseldorf (Vrchní zemský soud Düsseldorf) ze dne 

13. prosince 2007, sp. zn. 8 U 27/07: „1. V případech, kdy nelze zjistit příčinnou souvislost mezi chybným lékařským 

ošetřením a jeho důsledky, přechází důkazní břemeno na ošetřujícího lékaře. Tento institut vznikl pro účely 

stanovení lékařovy odpovědnosti a uznává se v situacích, kdy lékař pacienta ošetřuje v rámci péče, kterou na sebe 

vědomě a dobrovolně přebírá. Tyto zásady by se měly uplatňovat i u profesionálního lékaře záchranné služby, neboť 

ten je speciálně vyškolen pro nouzové situace a své jednání musí směřovat tak, aby odpovídalo příslušnému 

lékařskému standardu. 2. U náhodného lékaře, který poskytne pomoc v nouzové situaci a přitom nemá uzavřenu 

řádnou lékařskou smlouvu a není ani speciálně vyškolen jako lékař záchranné služby, se tato zvláštní pravidla 

o přenesení důkazního břemene nepoužijí. Pouhá skutečnost, že „náhodný“ lékař kdysi měl lékařské oprávnění, 

neopravňuje k tomu, aby byl vůči jiným třetím osobám, rovněž povinným poskytnout pomoc, stavěn v otázce 

odpovědnosti do horší pozice.“ 
263 CIBULKA, K. Trestní odpovědnost lékaře a dalšího zdravotníka za přečin neposkytnutí pomoci a některé 

související otázky. Trestněprávní revue. 2015, č. 7–8, s. 161–168. 
264 Ustanovení § 184 trestního zákoníku: „(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou 

ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit 

mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. (2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo 

zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, 

veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.“ 
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byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno bylo jeho jméno, 

a že každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného 

života. Z tohoto důvodu tak může být objektem trestného činu pouze jednotlivec, ale ne 

právnické osoby, kolektivy a instituce. Pro posouzení trestněprávních důsledků není podstatné, 

zda osoba, jejíž vážnost mohla být ohrožena, si je takového ohrožení vědoma, či nikoliv. 

Pomluva se proto může týkat i osoby, která si ohrožení své vážnosti neuvědomuje, a to například 

dítěte, osoby se sníženými duševními schopnostmi nebo odsouzené osoby. Právo na čest totiž 

nelze upřít ani pachateli trestného činu, neboť takový čin zpravidla nezasahuje všechny oblasti 

jeho života. Čest je tak zachována v těch oblastech, kterých se spáchaný trestný čin netýká. 

Přirozeně bude odlišně posuzována čest osob i v kontextu jejich společenského postavení, 

dosavadního života a mravnosti. Pro spáchání pomluvy není ani podstatné to, zda se postižená 

osoba o pomluvě dověděla. Ochrana je totiž poskytována i osobám dlouhodobě nepřítomným 

nebo i zemřelým, pokud je pomluva způsobilá značnou měrou ohrozit jejich vážnost.265 

K naplnění trestného činu pomluvy může dojít pouze po sdělení nepravdivého údaje, 

tj. údaje, který je v rozporu se skutečností, a zároveň se musí jednat o nepravdu takové míry, 

která je způsobilá přivodit závažnou újmu spoluobčanům. Není podstatné, jakým způsobem 

ke sdělení této informace dojde, ať již ústní formou, písemně, graficky apod. Odstavec 

2 dotčeného ustanovení stanoví kvalifikovanou skutkovou podstatu v případě, že ke spáchání 

trestného činu pomluvy dojde tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou 

počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. V případě, že osoba sděluje danou 

informaci s úmyslem jinou osobu poškodit, ale tato informace je pravdivá, nejde o trestný čin 

pomluvy. Podstatným znakem trestného činu pomluvy je též způsobilost značnou měrou ohrozit 

vážnost pomlouvaného u spoluobčanů. Tento typový znak trestného činu pomluvy musí být 

hodnocen na základě subjektivního postavení pomlouvané osoby. Bude se vycházet z možného 

poškození pomlouvané osoby v zaměstnání nebo z narušení rodinných vztahů (například rozpory 

mezi manžely, mezi rodiči a dětmi a mezi dalšími příbuznými), případně též ze způsobení jiné 

vážné újmy. Subjektivní poškození pomlouvané osoby pak bude logicky jiné v případě soudce 

oproti poškození osoby ve výkonu trestu. Pomluva u lékaře může způsobit značnou škodu 

například na malém městě, kde může v důsledku pomluvy dojít k odlivu pacientů či vytváření 

                                                 
265 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1826. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-428-5. 

DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 

978-80-7478-790-4. Výklad k § 184. 
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tlaku na rodinné vztahy lékaře. Zároveň ovšem platí, že k narušení vztahů či poškození pověsti 

dojít nemusí, plně postačí, pokud je daná pomluva způsobilá takový následek způsobit.266 

Trestný čin pomluvy je úmyslným trestným činem, avšak plně postačí úmysl nepřímý. 

Ke spáchání trestného činu pomluvy tedy plně postačí, že si je pachatel vědom toho, že jde 

o nepravdivou informaci a že ta je způsobilá přivodit vážnou újmu u spoluobčanů. Pachatelem 

trestného činu pomluvy může být jak fyzická, tak i právnická osoba.267 

10.2.2. Křivé obvinění 

Posledním příkladem trestného činu, který souvisí s tématem předkládané disertační 

práce a jímž se zde budu zabývat, je křivé obvinění.268 Objektem daného trestného činu je 

zejména zájem na ochraně každé osoby před lživými útoky na její práva, svobodu a čest, pokud 

jde o obvinění z trestného činu. Objektem trestného činu křivého obvinění je rovněž zájem na 

ochraně řádné činnosti státních orgánů, zejména pak orgánů činných v trestním řízení, a zájem 

na tom, aby osoby, které se trestné činnosti nedopustily, nebyly činností těchto orgánů 

nepřiměřeně obtěžovány. Pro spáchání trestného činu křivého obvinění podle § 345 odstavce 1 

trestního zákoníku se vyžaduje přímý úmysl, tj. daná osoba si je vědoma nepravdivosti svého 

výroku. V případě úmyslu trestného činu křivého obvinění podle § 345 odstavce 2 trestního 

zákoníku se vyžaduje úmysl přímý pro tu část o seznání, že jde o nepravdivou informaci, avšak 

co do skutečnosti o úmyslu způsobit trestní stíhání plně postačí úmysl nepřímý, tj. skutečnost, že 

je pachatel srozuměn s tím, že poškozená osoba může být na základě jeho výroku trestně stíhána. 

Výjimkou z pravidla je spáchání dotčeného trestného činu v kvalifikované skutkové podstatě dle 

§ 345 odstavce 3 písmene a), písmene e) a odstavce 4 trestního zákoníku, kdy postačí 

nedbalostní zavinění. Objektivní stránka trestného činu křivého obvinění spočívá v lživém, 

                                                 
266 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1826. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-428-5.; 

DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 

978-80-7478-790-4. Výklad k § 184. 
267 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1826. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-428-5. 

DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 

978-80-7478-790-4. Výklad k § 184. 
268 Ustanovení § 345 trestního zákoníku: „(1) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu, bude potrestán odnětím 

svobody až na dvě léta. (2) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání, bude 

potrestán odnětím svobody až na tři léta. (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu, b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, 

televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, c) spáchá-li takový čin 

v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, 

d) spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo zlehčit svůj vlastní trestný čin, nebo e) spáchá-li takový čin na jiném, 

který vůči němu plnil svoji povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou 

mu podle zákona. (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným 

v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.“ 
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nepravdivém obvinění jiné osoby z trestného činu. Lživě někoho obvinit znamená nepravdivě 

o dané osobě tvrdit, že se dopustila jednání, které naplňuje skutkovou podstatu trestného činu. 

Lživé obvinění z trestného činu (objektivně nepravdivé informace o skutkových okolnostech) 

musí být vyřčeno vůči konkrétní osobě, která však nemusí být označena jménem. Je plně 

dostačující, pokud pachatel uvede takové okolnosti, které poškozenou osobu spolehlivě 

individualizují. Lživé obvinění může také směřovat i vůči více osobám. Lživé obvinění 

z trestného činu musí spočívat alespoň v popisu jednání, které – pokud by skutečně bylo 

spácháno – je možné subsumovat pod některou ze skutkových podstat upravených trestním 

zákoníkem. Křivé obvinění tak nelze spáchat v případě, že pachatel obviní poškozeného 

z jednání, které není trestným činem. Zároveň ovšem není nutné, aby pachatel konkrétní trestný 

čin označil přesným paragrafem. Plně postačí vylíčení okolností naplňujících skutkovou podstatu 

trestného činu, které se ovšem nebudou zakládat na pravdě. Zároveň o křivé obvinění nepůjde 

tehdy, když případný pachatel netvrdí, že ke spáchání daného jednání došlo, nýbrž vysloví pouze 

domněnku o tom, že k takovému jednání dojít mohlo.269  

Obviněním se rozumí jednání, které může vést k trestnímu stíhání nevinné osoby. Forma, 

kterou k obvinění dojde, pak není rozhodná, tj. nemusí dojít k tomu, že daná osoba podá trestní 

oznámení, dokonce je možné, že trestní stíhání je zahájeno i na základě zprostředkované 

výpovědi osoby, která uvěřila výpovědi pachatele, že ke spáchání trestného činu došlo. Dotčené 

ustanovení má dále kvalifikované skutkové podstaty spočívající ve vážnějších následcích, které 

jsou popsány v § 345 odstavci 3 trestného zákoníku a též v odstavci 4 shodného ustanovení. 

Pachatelem trestného činu křivého obvinění může být jak fyzická, tak i právnická osoba.270 

K naplnění skutkové podstaty křivého obvinění však nedochází vždy, když některá osoba 

dá podnět, na jehož základě dojde k zahájení trestního stíhání, ale tato osoba pro žádný 

z trestných činů není odsouzena. K tomu se vyjádřil též i Ústavní soud, který dovodil: „Lze tedy 

uzavřít, že jednání stěžovatelek byl dodatečně úředním postupem orgánů veřejné moci přiznán 

neopodstatněně vysoký stupeň společenské nebezpečnosti dosahující trestného činu a jako 

trestné bylo posouzeno oznámení jednání, které se nepodařilo orgánům činným v trestním řízení 

prokázat tomu, kdo byl za pachatele označen. To však podle přesvědčení Ústavního soudu 

nepředstavuje samo o sobě dostatečný důkaz o tom, že takové obvinění bylo křivé a že bylo 

                                                 
269 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3235. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-428-5. 

DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 

978-80-7478-790-4. Výklad k § 345. 
270 Ibid. 
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vedeno úmyslem stíhat nevinného.“271 S tímto závěrem se pak nelze než ztotožnit, neboť přílišná 

represe by v tomto směru vyvolávala obavu dávat podněty ke stíhání trestných činů. Je tedy dle 

mého názoru zcela správné, pokud o křivé obvinění jde pouze tehdy, je-li takový podnět činěn se 

zlým úmyslem. 

V případě křivého obvinění lékaře si lze představit jednání pacienta, který výpovědí, jež 

se nezakládá na pravdě, nařkne lékaře z některého z trestných činů uvedených v části 10.1. 

předkládané disertační práce. 

                                                 
271 Nález Ústavního soudu ze dne 7. března 2002, sp. zn. IV. ÚS 485/01. 
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11.  Srovnání míry ochrany osobnosti lékaře a pacienta v České republice 

a v zahraničí 

Zdravotnictví a zdraví člověka bude vždy ožehavým tématem, a pokud vědci neobjeví 

kámen mudrců, který by uzdravoval všechny nemoci a zaručoval nesmrtelnost, budou existovat 

nespokojení pacienti a v případě úmrtí pacienta i jejich nespokojení pozůstalí. Zároveň je však 

velmi důležité pokusit se na bázi objektivních měřítek srovnat míru kvality poskytované 

zdravotní péče a rovněž i míru právní ochrany lékařů a pacientů, abychom mohli vyhodnotit, zda 

je jednak zdravotní péče a jednak míra ochrany osobnosti dostačující. Jedním z důležitých 

faktorů hodnocení je vždy srovnání s ostatními státy. Hodnocení míry ochrany osobnosti v České 

republice a její srovnání se zahraničními právními úpravami je pak předmětem této kapitoly 

předkládané disertační práce.  

Míra ochrany osobnosti pacienta se do jisté míry, byť nepřímo, odvíjí od kvality 

zdravotnické péče poskytované v tom kterém státě. V tomto ohledu hodnotím lékařskou péči 

v České republice jako kvalitní. Například v roce 2015 pracovalo v českých nemocnicích 

137 558,57 zaměstnanců zdravotnického personálu, zatímco v Maďarsku, které má jen o něco 

méně obyvatel než Česká republika, pouze 99 556,29. V podstatně lidnatějším Nizozemí (o cca 

70 % oproti České republice) v témže roce pracovalo 211 843 zaměstnanců zdravotnického 

personálu. Ze statistiky z roku 2002 pak vyplývá, že v České republice pracovalo 9,7 lékařů 

a sester na každých 1000 obyvatel, což je stejně jako v témže roce v Německu. V Maďarsku to 

bylo 8,5. Ve Velké Británii dokonce v roce 1993 pracovalo pouze 1,6 lékaře a sestry na 

1000 obyvatel.272
  

Co se týče financování zdravotnictví, v České republice bylo do tohoto resortu alokováno 

v roce 2016 celkem 12 609,76 milionů eur. V téměř stejně velkém Maďarsku to v témže roce 

bylo 8 376,04 milionů eur. Na druhou stranu v Belgii, která má pouze o necelé dva miliony více 

obyvatel než Česká republika, to bylo 42 430,14 milionů eur. V roce 2002 utratily členské státy 

Evropské unie na zdravotnictví 9 % svého HDP, zatímco Česká republika ve stejném roce do 

zdravotnictví investovala pouze 7,4 % HDP.273
  

                                                 
272 Eurostat. Health personnel employed in hospital. Europa.eu [online]. © 2019 [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_rs_prshp1&lang=en 

BUSSE, R. and A. RIESBERG. Germany: health system review. Health Systems in Transition. 2014, Vol. 16, No. 

2, pp. 130. 
273 Eurostat. Health care expenditure by financing scheme in eurostat. Europa.eu [online]. © 2019 [cit. 2019-02-09]. 

Dostupné z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_sha11_hf&lang=en 

BUSSE, R. and A. RIESBERG. Germany: health system review. Health Systems in Transition. 2014, Vol. 16, No. 

2, pp. 130. 
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Při hodnocení kvality poskytované zdravotní péče je rovněž vždy na místě zamyslet se 

nad efektivností investovaných nákladů. Pravděpodobně nejsignifikantnější srovnání se nabízí 

s USA, kde je aplikován zcela odlišný systém zdravotního pojištění, než na který jsme zvyklí. 

Systém zdravotního pojištění v USA totiž funguje až na výjimky na soukromé bázi. Přestože 

USA vynakládají na zdravotní péči přibližně 18 % hrubého domácího produktu, což jim zajišťuje 

s přehledem zlatou medaili v disciplíně investic do zdravotnictví, a soukromý zdravotní systém 

je doplněn o veřejné zdravotní programy, stále více jak 10 milionů lidí není zdravotně pojištěno. 

Přibližně 55 % Američanů je pojištěno v rámci svého zaměstnání a 10 % si hradí pojištění samo. 

Zbývající část populace si nemůže pojištění dovolit, proto cca 30 % obyvatel je pojištěno v rámci 

vládního veřejného zdravotního systému. Stále je zde však skupina přibližně 5 % nepojištěných 

Američanů. Zároveň i přes existenci soukromého zdravotního pojištění musí americká vláda 

investovat nemalé finanční prostředky do rozvoje zdravotnictví. Vedle toho zdravotní pojištění 

v USA nepokrývá ani veškeré zákroky a mnoho lékařských úkonů pak musí být hrazeno 

napřímo. Ironií toho všeho je smutná realita, že průměrná délka života v USA je i přes extrémní 

výdaje za zdravotnictví pouze 79 let, zatímco například ve Švýcarsku tato hodnota atakuje 

hranici 83 let, v Řecku je 81,5 let, v Německu je cca 81 let a v Japonsku dokonce 83,5 let.274 

Tyto údaje pak dle mého názoru demonstrují, že méně může znamenat i více. Kvalitní 

zdravotnictví se pak neodvíjí vždy nutně pouze od investované částky. V tomto ohledu mám za 

to, že v České republice můžeme být spokojeni s nastavením zdravotního pojištění, neboť 

ve světle Listiny mají občané opravdu právo na bezplatnou zdravotní péči. Ekonomické zázemí 

tak není tím faktorem, který by ovlivňoval, zda konkrétní pacient bude žít / bude zdráv, anebo 

nikoliv. Z této perspektivy hodnotím přístup České republiky jako jediný správný.  

Ve srovnání se zahraničím jsou v České republice pacientům přiznávány nižší částky jako 

odškodnění a úhrady nemajetkové újmy v penězích. Tento trend se však podle mého názoru 

začíná pomalu otáčet. Poukázat lze na vysouzenou částku osmnácti milionů korun, které se 

poškozený pacient domohl na nemocnici v Sokolově. Nemocnici musel s její úhradou dokonce 

pomoci krajský úřad. Nejvyšší částka, na kterou byla podána žaloba (resp. nejvyšší částka, 

kterou bylo možné zjistit), byla třicet pět milionů korun. Tento spor však skončil soudním 

smírem.275
 České náhrady za poškození práv pacienta jsou však zlomkem toho, čeho se pacient 

může domoci v zahraničí. V tomto směru pokládám přiznanou náhradu ve výši osmnáct milionů 

korun spíše za unikátní výjimku. Například v roce 1999 až 2001 byla v District of Columbia 

                                                 
274 LIŠKOVÁ, A. Americká tragédie: Jde zdravotnictví a zisk dohromady? In: Roklen 24. [online]. © 2017 

[cit. 2019-03-14]. Dostupné z: https://roklen24.cz/a/wnhcb/americka-tragedie-jde-zdravotnictvi-a-zisk-dohromady 
275 Česká advokátní komora. Soudy s nemocnicemi jsou lukrativní pro pacienty i právníky. Cak.cz [online]. © 2018 

[cit. 2019-02-09]. Dostupné z: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=8602 
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v USA částka přiznaná poškozenému pacientovi průměrně ve výši 560 059 amerických dolarů. 

Celkem bylo na náhradách za stejné období vyplaceno 104 731 000 amerických dolarů. Ve státě 

 Connecticut se průměrná výše náhrady rovnala částce 472 984 amerických dolarů 

a celkem bylo za období 1999 až 2001 vyplaceno 222 775 300 amerických dolarů. Nakonec 

ve státě Illinois se průměrná přisouzená částka rovnala 418 087 amerických dolarů a celkem bylo 

za období 1999 až 2001 vyplaceno 664 341 000 amerických dolarů.276
  Na druhou stranu v USA 

není neobvyklé, že cena vedení soudního sporu přesáhne částku 100 000 amerických dolarů. 

Dosažení spravedlnosti tak může být pro řadu poškozených nedosažitelné, neboť jednoduše 

nemají možnost uhradit náklady, které s vedením soudního sporu souvisí.277
  

Ve Velké Británii v roce 1990 na každých 1 000 ošetření připadalo 0,46 žaloby, zatímco 

v roce 1998 to bylo již 0,81 žaloby na 1 000 ošetření. Národní zdravotní servis ve Velké Británii 

v roce 1998 vyplatil 84 000 000 liber na odškodnění jenom v Oxfordshire (necelých  

700 000 obyvatel), a to 61 000 000 na náhradu škody a 23 000 000 na nákladech řízení. Některé 

statistiky uvádějí, že až 40 % příjmů zdravotního pojištění je vyplaceno na právní služby 

a související náklady. Na Novém Zélandě a ve Švédsku pak tyto náklady představují pouze 

10 %. Prodlužuje se rovněž délka vedení sporu, která je ve Velké Británii až šest let, zatímco 

dříve bylo běžné, aby se spory končily během dvou let. Roste též výše průměrného odškodnění. 

Ve velké Británii se průměrné odškodnění zvýšilo ze 40 000 liber na 140 000 liber.278
  V roce 

2017 Národní zdravotnický servis ve Velké Británii vyplatil více než 7 000 náhrad za pochybení 

poskytovatele zdravotnických služeb, kdy nejvyšší vyplacená kompenzace byla ve výši 

380 000 000 liber, a to za poškození mozku.279
  

 

 

 

 

 

 

                                                 
276 GUIRGUIS-BLAKE, J. a kol. The US Medical Liability System: evidence for legislative reform. Ann Fam Med. 

2006, No. 4, pp. 240–246. 
277 BAL, B. Sonny. An Introduction to Medical Malpractice in the United States. In: Symposium: Clinical Risk and 

Judicial Reasoning. 26. 10. 2008. 
278 RICKMAN N. and P. FENN. Clinical negligence in the UK: Would it be safe to throw the baby out with the bath 

water?. Economic Affairs, 2001, No. 4, pp. 19–23. 
279 RYAN, J. NHS forced to pay out £1.2billion in compensation to 7,000 patients after botched care. In: THE Sun 

[online]. © 2018 [cit. 2019-02-19]. Dostupné z: https://www.thesun.co.uk/news/5694501/nhs-forced-to-pay- 

out-1-2billion-in-compensation-to-7000-patients-after-botched-care/ 
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V zámoří dnes není neobvyklé ani to, aby se lékař domáhal nápravy své pověsti na 

pacientovi a žaloval o náhradu škody lékař pacienta, a to i za „pouhé“ negativní (a nepravdivé) 

komentáře na sociálních sítích. Zatím však nelze žádnou z žalob označit za přelomovou. Naopak 

není zcela neobvyklé, že lékař je v soudním řízení neúspěšný a je následně povinen uhradit 

soudní náklady.280
  

Co se týče počtu stížností na české lékaře, jejich počet je poměrně složitě zjistitelný, 

neboť značná jejich část je vyřizována právě napřímo poskytovatelem zdravotních služeb. V této 

věci jsem se však s dotazem obrátil na Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Českou 

lékařskou komoru a požádal je o data, která mají k dispozici. Dle odpovědí citovaných institucí 

se se stížností na lékaře obrátilo v roce 2013 na Ministerstvo zdravotnictví celkem 221 pacientů, 

zatímco na Českou lékařskou komoru 963 pacientů, v roce 2014 se na Ministerstvo zdravotnictví 

obrátilo celkem 272 pacientů a na Českou lékařskou komoru 1190 pacientů, v roce 2015 se na 

Ministerstvo zdravotnictví obrátilo 258 pacientů a na Českou lékařskou komoru 1162, v roce 

2016 se na Ministerstvo zdravotnictví obrátilo 238 pacientů a na Českou lékařskou komoru 

celkem 1148 pacientů a nakonec v roce 2017 se na Ministerstvo zdravotnictví obrátilo se 

stížností celkem 192 pacientů a na Českou lékařskou komoru 1148 pacientů.281 Citované 

vyjádření Ministerstva zdravotnictví je přílohou č. 3 předkládané disertační práce a vyjádření 

České lékařské komory je přílohou č. 4 předkládané disertační práce. 

Z výše uvedených dat dovozuji, že počet stížností není nikterak alarmující, byť jen 

poměrně složitě lze ověřit přesné počty týkající se stížností pacientů obracejících se přímo na 

poskytovatele zdravotních služeb. Z dat výše rovněž dovozuji, že počet stížností v České 

republice se žádným dramatickým způsobem nezvyšuje ani nesnižuje a lze jej označit za 

konstantní, což podle mého názoru hovoří o poměrně vysoké kvalitě poskytování zdravotních 

služeb dlouhodobě. 

Co se týče srovnání České republiky a zahraničí, pak z výše uvedených statistik považuji 

české zdravotnictví za nadstandardní, zvláště pak počet zdravotnického personálu na  

1 000 obyvatel. Vytknout mu lze částečnou podfinancovanost, která se může odrazit 

v efektivním personálním zabezpečení zdravotnických služeb a samozřejmě též i v jejich kvalitě. 

                                                 
280 ADLER, E. L. Online Defamation Can Hurt Your Medical Practice Reputation: Be Prepared In: Physicians 

practice [online]. © 2012 [cit. 2019-02-19]. Dostupné z: https://www.physicianspractice.com/technology/online-

defamation-can-hurt-your-medical-practice-reputation-be-prepared 

O'DONNELL, Jayne and Ken ALLTUCKER. Doctors, hospitals sue patients who post negative comments, reviews 

on social media. In: USA Today [online]. © 2018 [cit. 2019-02-19]. Dostupné z: https://eu.usatoday.com/story/ 

news/politics/2018/07/18/doctors-hospitals-sue-patients-posting-negative-online-comments/763981002/ 
281 Odpověď Ministerstva zdravotnictví České republiky k žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších prostředí, ze dne 21. ledna 2019.; 

Odpověď České lékařské komory k žádosti o sdělení ze dne 11. 2. 2019. 
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Poměr toho, kolik procent HDP jdoucích do zdravotnictví by mělo být z veřejných zdrojů a kolik 

by měl připlácet pacient, pak není předmětem posouzení předkládané disertační práce, neboť jde 

o otázku veskrze politickou, kterou je prakticky nemožné objektivizovat. 

K výši náhrad vyplácených pacientům lze uvést, že ve srovnání zejména s tzv. západními 

demokraciemi jsou náhrady v České republice podstatně nižší, a to jak jejich průměrná výše, tak 

i výše maximálně vyplacených náhrad. Osobně v tomto ohledu nezastávám názor, že je nutné se 

za každou cenu přiblížit k drakonickým až likvidačním náhradám škody, zvláště pak v případech 

bez větších trvalých následků, druhým dechem však dodávám, že současné náhrady škody 

přiznávané českými soudy lze označit často za nedostatečné. Nepodařilo se mi získat přesná čísla 

průměrných náhrad, nicméně z vlastní praxe výkonu advokacie zastávám názor, že přiznané 

náhrady by si často zasloužily korekci směrem vzhůru, nikoliv však ve výši desítek násobků, 

jako je tomu například v USA, nýbrž jen výši násobků jednotek. 

Nakonec soudní ochranu pověsti lékaře považuji jak v České republice, tak i v zahraničí 

za významnou výzvu, jejíž obrysy zatím nejsou projudikovány, avšak zejména s ohledem na 

významnou funkci internetu mám za to, že se tak musí stát a považuji to za správné. Zároveň 

však nelze rozhodně akceptovat případný šikanózní výkon tohoto práva, který by odradil 

pacienty od snahy upozornit na skutečný problém.  
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12. Zamyšlení se de lege ferenda 

12.1. Objektivizovat informace poskytované pacientovi 

V části 3.1. předkládané disertační práce jsem se zabýval usnesením Ústavního soudu 

ze dne 24. června 2016 sp. zn. II. ÚS 455/16, dle kterého nedošlo k vybočení péče poskytované 

lege artis v situaci, kdy lékař neposkytl zcela objektivní informace o možnostech léčby, a to 

z toho důvodu, že sám danou léčbu neprováděl (v citovaném případě šlo o zubní chirurgický 

zákrok). Mám za to, že pacient je oprávněn získat veškeré dostupné informace o možnostech 

léčby, a to i v situaci, kdy daný poskytovatel zdravotních služeb některý z možných léčebných 

postupů neaplikuje. Nelze nutit poskytovatele, aby léčil pacienta způsobem, pro který se necítí 

být dostatečně erudovaný, anebo pro který nemá dostatečné technické vybavení. Pacient by 

ovšem měl být i o tomto alternativním způsobu léčby informován, aby například mohl zvážit 

změnu poskytovatele zdravotních služeb. Zde si dovolím se závěry Ústavního soudu nesouhlasit, 

neboť mám za to, že informace poskytované pacientům by měly být prosty jakýchkoliv 

subjektivních názorů. Lékař s ohledem na anamnézu může samozřejmě pacientovi určitou léčbu 

doporučit. Své doporučení by však měl v prvé řadě zdůvodnit (například, že jinou alternativní 

léčbu není vhodné kombinovat s léčbou jiných zdravotních potíží pacienta apod.). Vedle toho by 

měl pacient vždy být informován o všech možnostech a měl by být seznámen s jejich klady 

a zápory. Pouze v takové situaci je možné hovořit o informovaném souhlasu. Dle mého 

přesvědčení by ve světle úvah de lege ferenda mělo dojít k novelizaci zákona o poskytování 

zdravotních služeb, který by se měl hlouběji zabývat nejen srozumitelným poskytnutím 

informací pacientovi, ale též jejich úplností a objektivností těchto informací, popřípadě by měl 

být nastolen tomu odpovídající soudní výklad současné úpravy. 

12.2. Efektivní dodržování pravidel financování zdravotních služeb 

V části 3.3. předkládané disertační práce se věnuji úhradám za poskytnuté zdravotní 

služby. V zásadě lze říci, že zdravotní služby mohou být hrazeny buďto z vlastních prostředků 

pacienta (pacient je pak často označován jako tzv. samoplátce), anebo z veřejného pojištění. 

De lege ferenda by však stát měl lépe postihovat ty poskytovatele zdravotních služeb, kteří se 

snaží předmětné úhrady kombinovat. Pokud ve zdravotnictví chybí finanční prostředky (kdy toto 

posouzení není úlohou této práce), je nutné takovou situaci řešit koncepčně. Koncepční řešení 

nelze v žádném případě spatřovat v tom, aby si soukromé ordinace a kliniky účtovaly nezákonné 

poplatky, jejichž zavedení jde jednoznačně k tíži pacientů. 
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Jak jsem uvedl v části 3.3. této disertační práce, na kterou zde navazuji, stát nesmí míru 

dostupnosti zdravotních služeb měřit dle finančního zázemí pacienta. To je dle mého názoru 

v příkrém rozporu se smyslem veřejného zdravotního pojištění. Snad samým principem 

jakéhokoliv pojištění je, že hradím pojistné bez ohledu na to, zda pojistná událost přijde, anebo 

nikoliv, a pokud přijde, mám nárok na pojistné plnění. Zavedený vzorec tak v některých 

případech odpovídá tomu, že platím pojistné, a pokud pojistná událost přijde, a chci ji řešit 

efektivně, musím mimo pojistného uhradit ještě zvláštní poplatek. V tomto ohledu by de lege 

ferenda měl stát efektivněji vymáhat dodržování zákona a lépe kontrolovat poskytovatele 

zdravotních služeb, neboť předmětné nedodržování zákona je způsobilé přivodit újmu na 

osobnostních právech pacientů.  

12.3. (Citlivé) zavedení nadstandardů a poplatků u lékaře 

Zdravotnictví a peníze, to jsou dvě témata, která jsou snad již nerozveditelně sezdána 

a žijí ve složitém manželství. Peníze se ve vztahu k lékařské péči řeší snad neustále a v mnoha 

souvislostech. Kolik peněz uhradí zdravotní pojišťovny lékařům za vyšetření, za zákrok, má být 

poskytování zdravotní péče alespoň částečně zpoplatněno, máme peníze na vybudování nového 

úzce specializovaného centra, má se zdravotní péče dělit na kvalitnější a méně kvalitní a mnoho 

dalších, s finanční stránkou souvisejících otázek. 

V tomto ohledu docházelo v České republice k různým snahám vytvořit dvouproudé 

zdravotnictví, anebo zpoplatnit návštěvu u lékaře. Než však zodpovím tuto otázku, je nutné 

uvést, že jde o téma spíše politické nežli právní, nicméně s problematikou právní úzce propojené, 

neboť obě nastolená témata musel řešit Ústavní soud. Zavedené poplatky u lékaře Ústavní soud 

aproboval,282 nicméně je nutné poznamenat, že předmětný nález Ústavního soudu si 

vyžádal celou řadu odlišných stanovisek.283 Obdobně, avšak s opačným výsledkem tomu bylo 

                                                 
282 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 1/08, právní věta: „Zákonem zavedené poplatky regulují 

přístup ke zdravotní péči hrazené z veřejného pojištění, čímž zamezují jejímu nadužívání; to v důsledcích zvyšuje 

procento pravděpodobnosti, že se zdravotnická péče dostane opravdu těm skutečně nemocným. Tímto, skrze 

poplatky, dochází i k naplňování legitimního cíle ústavodárce, a to aniž by se použitý prostředek jevil nerozumným. 

(…)Ústavní soud neshledal, že by regulační poplatky měly všeobecně „rdousící efekt“ a činily by reálně pro 

kohokoliv zdravotní péči či zdravotní pomůcky nedostupnými.“ 
283 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 1/08 odlišné stanovisko soudce Františka Duchoně: 

„Zavedení tzv. regulačního poplatku za zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a poplatku za 

každou položku na receptu je podle mého názoru v rozporu s čl. 31 Listiny. Většina občanů tak musí platit ještě 

další, byť relativně nízkou částku proto, aby byli vůbec vpuštěni do systému (tedy do zdravotnického zařízení). 

Regulační poplatky jsou tak svou povahou „vstupným“, které musí občan zaplatit, aby mu byl umožněn vstup do 

zdravotnického zařízení. Došlo tak k situaci, kdy právo ústavně zajištěné v čl. 31 Listiny bylo do jisté míry popřeno 

právní úpravou zavádějící tzv. regulační poplatky. V této souvislosti nelze než odkázat na nálezy sp. zn. Pl. ÚS 35/95 

a Pl. ÚS 14/02 (viz výše).“ 

Nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 1/08 odlišné stanovisko soudce Pavla Holländera: 

„Z putování historií vraťme se ale k aktuálním reáliím. Ustanovení § 16a zákona o veřejném zdravotním pojištění 
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v případě zavedení tzv. nadstandardů, jejichž konkrétní aplikaci inkorporovanou do zákona 

o veřejném zdravotním pojištění Ústavní soud zrušil.284 Nutno však podotknout, že v obecné 

rovině Ústavní soud existenci nadstandardů schválil,285 ke zrušení nadstandardů zavedených 

vládou Petra Nečase tak dle mého názoru soud dospěl spíše z formálních nežli z principiálních 

důvodů. Zároveň ani při řešení této otázky nelze opomenout, že i tato problematika si vyžádala 

odlišná stanoviska.286 

Jak otázka poplatků, tak samozřejmě i otázka nadstandardů je tedy (nesporně) spornou. 

Osobně se však přikláním k citlivému zavedení poplatků a k zavedení nadstandardů, které však 

nebudou znamenat dvourychlostní zdravotnictví, tj. poplatky nebudou mít vliv na kvalitu 

poskytované lékařské péče. Ostatně takové nadstandardní zdravotnictví už tu máme ve formě 

jednolůžkových pokojů v nemocnicích, anebo speciálních porodních balíčků. Nebudu danou 

problematiku pitvat do detailu a vyjadřovat se ke každé konkrétní položce, mám však za to, že 

zdravotnictví a jeho rozvoj je nutné si hýčkat. Souhlasím s tím, že zdravotnictví má být 

zachováno jako bezplatné, resp. na principu povinného zdravotního pojištění, to však nevylučuje, 

aby někomu ruka srůstala v odlehčené sádře, ani to, když za návštěvu lékaře uhradíme 

administrativní poplatek v řádech desetikorun. Jak jsem již uvedl výše, jde o otázku spíše 

                                                                                                                                                             
zakotvuje řadu „regulačních poplatků“. Z pohledu čl. 31 a čl. 4 odst. 4 Listiny je nezbytné zkoumat, zdali ve svém 

souhrnu u některých skupin občanů nevytváří bariéru omezující jejich přístup k lidsky důstojné zdravotní péči. Dané 

hledisko přezkumu plyne z maximy, již Ústavní soud vyslovil v nálezu sp. zn. Pl.ÚS 42/2000 (Sbírka rozhodnutí, 

svazek 21, nález č. 16, vyhlášen pod č. 64/2001 Sb.) v souvislosti s posouzením ústavnosti volebního systému pro 

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: „Podle názoru Ústavního soudu však v konkrétním 

případě, tedy v projednávané věci, zvýšení počtu volebních krajů ..., stanovení nejnižšího počtu mandátů v kraji ... 

a způsob výpočtu podílů a přikazování mandátu pomocí upravené d’Hondtovy formule ... představuje ve svém úhrnu 

takovou koncentraci integračních prvků, jež ve svých důsledcích vede již k opuštění kontinua ještě způsobilého 

zaznamenávat alespoň ,přivrácení‘ k modelu poměrného zastoupení.“ 
284 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 36/11:„Z postulátu rovnosti sice nevyplývá požadavek 

obecné rovnosti každého s každým, plyne z něj však požadavek, aby právo bezdůvodně nezvýhodňovalo ani 

neznevýhodňovalo jedny před druhými. Ústavní soud tedy připouští i zákonem založenou nerovnost, pokud jsou pro 

to ústavně akceptovatelné důvody. Tak tomu ale v daném případě není.“ 
285 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 36/11 „Možnost rozdělení zdravotní péče na 

standardní, tedy hrazenou z veřejného pojištění, a nadstandardní, tedy částečně či úplně hrazenou pacientem, 

Ústavní soud připustil již v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 35/95, kde se zabýval ústavností zákonných ustanovení rámcově 

vymezujících rozsah zdravotní péče hrazené ze všeobecného zdravotního pojištění a podzákonných předpisů 

stanovících konkrétní okruh této péče. V odůvodnění nálezu totiž – terminologií nyní napadeného zákona – 

s variantami péče imanentně počítá, ačkoliv se soustředil na podstatu případu, a to legislativní formu právní 

úpravy: „Právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky mají občané na základě veřejného pojištění 

a za podmínek blíže vymezených zákonem. Jestliže tedy tyto podmínky mohou být upraveny pouze zákonem, je zcela 

nezbytné, aby i rozsah a způsob jejich poskytování byly vymezeny stejným legislativním režimem.“ 
286 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 36/11 Odlišné stanovisko soudce Stanislava Balíka: 

„Mým východiskem není skepse, podezíravost k lékařům a zdravotnickým zařízením, představa, že ve zdravotnictví 

jde o nekalý byznys. Osobně i z okruhu rodiny a přátel mám s českým zdravotnictvím jen ty nejlepší zkušenosti. 

Pomůže k odstranění věčné nedůvěry změna formy právního předpisu? Bude 281 zákonodárců kvalifikovaně číst 

v odborných lékařských časopisech, aby mohli hlasovat o variantách zdravotních služeb? Ad absurdum – nebylo by 

nejpřesvědčivější, kdybychom o variantách rozhodovali v referendu? Vždy to ve skutečnosti začne a skončí 

u skutečných odborníků. Jejich návrhu nezbude než přikývnout, protože laickou neznalost bude třeba doplnit 

důvěrou. Nezůstala by zákonodárci – pokud by bývala zůstala nezrušena posuzovaná právní úprava – možnost 

„přebít“ zákonem případnou zjevnou libovůli či exces projevené v právním předpisu nižší právní síly?“ 
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politickou nežli právní, nicméně pokud stát vyžaduje péči řádného hospodáře po každém 

jednateli nejmenší společnosti s ručením omezeným, bylo by přinejmenším spravedlivé, aby 

s péčí řádného hospodáře jednali i naši zákonodárci a vláda. Nelze tak ignorovat fakt, že rozvoj 

zdravotnictví stojí nemalé finanční prostředky a ty se samy ve státní kase neobjeví. Rovněž lze 

dle mého názoru souhlasit s tím, že byť pouze naoko zdarma poskytovaná služba (neboť 

ve skutečnosti je zdravotnictví hrazeno z veřejného pojištění, do kterého občané přispívají) bude 

zneužívána spíše než služba zpoplatněná, byť i zcela kosmeticky. Citlivé zavedení nadstandardů 

a tzv. poplatků u lékaře tedy vnímám jako účelné a též jako vhodný nástroj udržitelného rozvoje 

zdravotnictví a zefektivnění poskytování zdravotních služeb. Zároveň musí být případné 

nadstandardy zavedeny ve všech případech tak, aby pacient vždy doplácel jen rozdíl mezi 

variantou standardní nadstandardní. Opačná aplikace (tj. buď standard, nebo úhrada plné ceny 

nadstandardu) je ve zjevném rozporu s účelem rovného poskytování zdravotních služeb, pacient 

je tak povinen hradit si zdravotnické / kompenzační pomůcky dvakrát, neboť je zdravotně 

pojištěn pro tento účel zbytečně. 

12.4. Státní dohled nad možností odmítnout pacienta 

V části 4.3. předkládané disertační práce se zabývám možností poskytovatele zdravotních 

služeb odmítnout pacienta a též možností ukončit poskytování zdravotních služeb. V této 

souvislosti zákon o poskytování zdravotních služeb stanoví jejich poskytovateli povinnost vydat 

pacientovi písemnou zprávu, ve které je uveden důvod odmítnutí nebo ukončení. Problém ovšem 

vnímám v tom ohledu, že důvody odmítnutí, či přijetí pacienta do péče poskytovatele 

zdravotních služeb posuzuje sám poskytovatel zdravotních služeb.287 V praxi tak může nastat 

situace, že pacient je lékařem odmítnut z důvodu přílišného počtu pacientů (přijetím pacienta by 

bylo překročeno únosné pracovní zatížení), avšak tentýž poskytovatel posléze přijme jiného 

pacienta, aniž by se počet pacientů snížil. Důvod uvedený poskytovatelem zdravotních služeb 

tak bude čistě zástupný a pravý důvod bude zcela jiný. 

De lege ferenda bych v souvislosti s touto problematikou navrhoval, aby lékař měl 

povinnost zveřejnit obecně, zda pacienty přijímá, nebo nepřijímá v registru spravovaném 

Ministerstvem zdravotnictví České republiky. V případě, že by došlo k poskytnutí zdravotních 

služeb pacientovi, kterému doposud zdravotní služby poskytovatel zdravotních služeb 

neposkytoval, avšak sám sebe by vedl jako poskytovatele, který je přetížen, byly by tyto 

zdravotní služby poskytovateli zdravotní pojišťovnou proplaceny jen tehdy, pokud by uspokojivě 

                                                 
287 Ustanovení § 48 odstavce 5 zákona o poskytování zdravotních služeb. 
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vysvětlil důvody, proč obecně pacienty nepřijímá, avšak tohoto konkrétního pacient přijal 

(například z důvodu neodkladnosti poskytnutí zdravotních služeb, kdy tato neodkladnost by též 

musela vyplývat ze zdravotnické dokumentace). Jedná se o přísné postižení poskytovatelů 

zdravotních služeb, avšak jde o efektivní ochranu proti klientelismu v poskytování zdravotních 

služeb hrazených zdravotními pojišťovnami. V obecné rovině se lze totiž nezřídka setkat 

s kritikou, která směřuje k tomu, že někteří lékaři jsou při poskytování zdravotních služeb 

podstatně pečlivější, pokud jde o jim známé osoby, obecně známé osoby nebo osoby, které jim 

za tuto větší pozornost poskytují finanční plnění formou daru. Není zde proto mnoho prostoru 

zabývat se uplácením, nicméně dle Transparency International v České republice dosahuje 

korupce v ordinacích částky přes osm a půl miliardy korun českých ročně, a to bez úplatků 

souvisejících s veřejnými zakázkami.288 Svým způsobem je zde tedy tolerován stav, kdy pacient, 

aby byl poskytovatelem zdravotních služeb vůbec přijat, musí poskytnout úplatek, neboť 

v opačném případě se může stát, že nenajde vhodného specialistu. Tento stav tak podle mého 

názoru de lege ferenda v žádném případě nelze tolerovat, neboť křiví rovný přístup všech občanů 

k bezplatnému zdravotnictví, obchází daňové předpisy a je všeobecně nemorální. Jeho vymýcení 

by pak mimo jiné mohla napomoci i výše uvedená idea registrace toho, zda poskytovatel 

zdravotních služeb nové pacienty přijímá, nebo nikoliv. Další možností je relevantní úprava 

trestního zákoníku, neboť tento způsob hazardování se zdravotními službami, důvěrou ve 

zdravotnictví a rovným přístupem k poskytování zdravotních služeb by měl být odpovídajícím 

způsobem postihován i trestním právem. Jen na okraj je nutné zmínit, že samo ošetření je 

nakonec uhrazeno z prostředků veřejného pojištění. Poskytnutý dar je tak čistě soukromým 

obohacením konkrétního lékaře, anebo poskytovatele zdravotních služeb jako instituce. 

12.5. Zavedení mimosoudního řešení sporů s poskytovateli zdravotních služeb 

Obdobně jako je tomu v případě mimosoudního řešení sporů spotřebitele s advokáty, kdy 

je zprostředkovatelem jednání mezi spotřebitelem a advokátem Česká advokátní komora, bych 

navrhl zavedení mimosoudního řešení sporů pacienta s poskytovatelem zdravotních služeb, 

přičemž by tímto zprostředkovatelem byla Česká lékařská komora. Cílem by bylo 

zprostředkování méně nákladného řešení sporu. Česká lékařská komora by tak v optimálním 

případě působila v roli mediátora, kdy by se snažila obě dvě strany vést k rozumné dohodě 

a zároveň by obě dvě strany seznámila se svým právním názorem. Mimosoudní řešení sporu 

                                                 
288 BARÁK, V. a M. BAJEROVÁ. Úplatky v ordinacích. Kolik peněz „darují" pacienti lékařům? In: Tyden.cz 

[online]. © 2015 [cit. 2018-08-12]. Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zdravotnictvi/uplatky-v-

ordinacich-kolik-penez-daruji-pacienti-lekarum_335602.html 
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samozřejmě nevylučuje, že spor nebude projednán soudem, nicméně dával by pacientovi 

(případně rodině pacienta, pokud by šlo například o smrt pacienta) možnost domoci se rychleji 

a efektivněji svého nároku. Tento způsob řešení sporu je v konečném důsledku v případě 

pochybení výhodnější i pro poskytovatele zdravotních služeb, jelikož ten si sice může být vědom 

toho, že pochybil, zároveň pacientem požadovaná finanční kompenzace může být přemrštěná 

a neúměrná ustálené judikatuře. Obě strany jsou tak často vystaveny vleklému soudnímu sporu, 

na kterém s ohledem na cenu právního zastoupení prodělají nakonec obě strany. Pokud by tak 

Česká lékařská komora vystupovala v roli mediátora, jistě by z pozice autority a odborníka 

mohla vést strany ke smírnému řešení sporu. 

12.6. Zpřesnění legislativy pro ochranu osobních údajů 

Jak jsem již uvedl výše, novou legislativu sjednocující minimální míru ochrany subjektů 

osobních údajů napříč Evropskou unií (GDPR) vítám. Nicméně GDPR je v mnohém neúplné 

a nedokončené, respektive je v některých otázkách velmi vágní. To lze částečně přičítat tomu, že 

jde o obecné nařízení, které sjednocuje ochranu osobních údajů od Portugalska po Bulharsko 

a od Itálie po Švédsko. Konkrétní výklad či doplňující legislativa je tak úlohou členských států. 

Jsem toho názoru, že Česká republika tuto úlohu řádně nesplnila. V kapitole 8. předkládané 

disertační práce se například věnuji problematice tzv. pověřence, u kterého není zřejmé, jaký 

správce již je povinen pověřence osobních údajů jmenovat, a jaký nikoliv. Pracovní skupina 

WP29289 ve svém stanovisku uvádí příklady, jaký správce pověřence jistě musí jmenovat 

(například fakultní nemocnice) a jaký jistě pověřence jmenovat nemusí (soukromá lékařská 

ordinace o jednom lékaři). Může být ovšem poměrně složité determinovat povinnost jmenovat 

pověřence na ose mezi těmito body „určitě ano“ a „určitě ne“. Zde by podle mého názoru měla 

tzv. vstoupit do hry národní legislativa, která by tuto problematiku měla zpřesnit, anebo by 

alespoň Úřad pro ochranu osobních údajů měl v tomto ohledu přijmout závazná stanoviska, která 

by napověděla, zda například soukromá klinika o deseti lékařích a patnácti zdravotních sestrách 

je tím správcem, který pověřence jmenovat musí. Zde lze zákonodárci vytknout jeho 

nepřipravenost, jelikož určení toho, zda správce podobný správci v nastíněném příkladu, 

je povinen v České republice jmenovat pověřence, je prakticky nemožné. Přitom pokud bychom 

předmětnou otázku posuzovali z pohledu teleologického výkladu, odpověď by měla být 

negativní, neboť subjekt osobních údajů může efektivně uplatnit svá práva i bez jmenování 

pověřence, čemuž tak není v nemocnici o desítkách či stovkách osob zdravotnického personálu. 

                                                 
289 Pracovní skupina pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 
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Pod hrozbou drakonických pokut tak podle mého názoru jmenují pověřence entity, u kterých to 

není nezbytné, a zvyšuje se tak byrokratická zátěž na podnikající osoby. Ve světle úvah de lege 

ferenda se tak domnívám, že by mělo být povinností členských států svými národními právními 

předpisy GDPR upřesnit. Byť se o to Česká republika se zpožděním pokouší, nepovažuji úpravu 

obsaženou v návrhu zákona o zpracování osobních údajů za dostačující.290 

12.7. Legalizace eutanázie ano či ne 

V následujícím textu nechci na rozdíl od ostatních kapitol této části předkládané 

disertační práce jednoznačně vyjádřit svůj názor, ale spíše položit několik filozofických otázek. 

Jak jsem uvedl již výše, právo na život je jistě nejvýznamnějším právem člověka, avšak 

polemika tímto směrem může směřovat k tomu, zda lze stále ještě hovořit o lidském životě 

v situaci, kdy je člověk v bolestech odkázán pouze na pomoc druhých a v mezích současného 

poznání lékařské vědy je zřejmé, že již nikdy nedojde ke zlepšení jeho zdravotního stavu. 

V takové situaci postižená osoba sice žije (nedošlo k mozkové smrti), ale nadále nemůže 

v pravém slova smyslu konat žádné činnosti, které jsou pro život člověka obvyklé. Prakticky je 

tedy upoutána na lůžko, čeká na fyzickou (mozkovou) smrt a často trpí velkými bolestmi. 

Z práva na život se tak může stát povinnost života, která popírá svobodné rozhodování člověka, 

právo na soukromí a právo na důstojnost, jelikož v případě, kdy člověk v důsledku své nemoci 

není schopen například udržet moč a je pravidelně odkázán na převlékání třetími osobami, lze 

o důstojnosti hovořit jen složitě. Otázka asistované sebevraždy v případě, kdy daná osoba 

nestrádá psychicky a uvědomuje si následky svého rozhodnutí, je tak na místě. 

Negativem eutanázie je samozřejmě její možné zneužití, nátlak osob blízkých, které jsou 

potenciálními dědici, a složitost přezkoumání duševního stavu, v kterém osoba rozhodnutí zemřít 

přijímá. 

Pokud si modelově představíme ideální stav, ve kterém je možné se stoprocentní 

úspěšností zamezit zneužití eutanázie, tedy tento negativní argument odpadne, pak 

pravděpodobně většina pomyslných diskutujících bude s asistovanou sebevraždou 

ve výjimečných případech souhlasit. Ty osoby, které by nesouhlasily, pak budou pravděpodobně 

argumentovat nepřekročitelnou nedotknutelností lidského života, principy víry apod. K tomu lze 

uvést to, že eutanázie má být možností nikoliv povinností, a pokud náš právní řád zaručuje 

svobodu náboženského vyznání, pak osoby, kterým to jejich víra (vnitřní přesvědčení) 

neumožňuje, o eutanázii nikdy uvažovat nebudou, avšak není jejich právem tyto úvahy upírat 

                                                 
290 Sněmovní tisk 138/0, část č. 3/6 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU – RJ – návrh zákona o zpracování 

osobních údajů. 
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jiným. V modelovém případě ideálního světa pak tedy podle mého názoru neexistuje 

v demokratické společnosti akceptovatelný argument pro popření eutanázie, neboť skutečnost, že 

je některá osoba věřící, ji nemůže opravňovat k vnucování své víry ostatním. V naznačené věci 

by pak ještě mělo existovat právo lékaře odmítnout tento zákrok provést, též z důvodu svobody 

víry a náboženského vyznání. 

Pro zavedení výše uvedených principů do praxe pak musíme ideální stav věci porovnat 

s aktuálním stavem věci a vytyčit si reálnou míru hrozby zneužití eutanázie. K tomu lze užít 

například jiný obdobný právní institut. Tím může být například omezení svéprávnosti. Pro 

posouzení předmětné otázky tedy můžeme zhodnotit, jak často dochází ke zneužití práva při 

omezení svéprávnosti. Pro přesné posouzení této otázky nedisponuji detailní statistikou, nicméně 

nemyslím si, že půjde o vysoký počet případů, neboť je nastaven účinný počet opatrnostních 

opatření (například jmenování opatrovníka pro řízení, pravidelný přezkum soudem apod.). Pokud 

by se tedy v případě eutanázie z důvodu její nevratnosti vyžadovalo například přivolení dvou 

soudů (šlo by o společné rozhodnutí soudu prvního a druhého stupně), jsem toho názoru, že by 

eutanázie do právního řádu České republiky spíše inkorporována být měla, neboť dle mého 

názoru je riziko zneužití v konečném důsledku velmi malé (ačkoliv jej nelze vyloučit). Pokud by 

však ke zneužití skutečně došlo, dojde k bezbolestnému usmrcení osoby s nevyléčitelnou nemocí 

v posledním stádiu této choroby, která způsobuje značné bolesti, a osoba, které se eutanázie týká, 

by během týdnů stejně zemřela. Tím v žádném případě nechci možné zneužití omlouvat, naopak, 

mělo by být přísně trestáno, nicméně možnost důstojné smrti (byť za splnění přísných podmínek) 

těžce nemocným osobám je podle mého názoru zájmem převažujícím. Ostatně český právní řád 

se s podobnou otázkou již vyrovnal, když legalizoval umělé přerušení těhotenství v počátku 

gravidity. I zde totiž může dojít k nevratnému a zkratovitému jednání například na základě 

nátlaku partnera (potenciálního otce) či rodičů těhotné dívky. I zde stát vyhodnotil, že převažuje 

právo ženy rozhodovat o svém těle a životě. Mám za to, že stejná optika by měla být aplikována 

i v případě vážně a nevyléčitelně nemocných, a to i tehdy, kdy já osobně eutanázii z důvodu 

svého vyznání na sobě samém odmítám. 
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Závěr 

V úvodu předkládané disertační práce jsem si vytyčil cíl komplexně zpracovat 

problematiku vztahu lékaře a pacienta z perspektivy ochrany osobnostních práv. K vytyčenému 

cíli jsem se pokoušel přistoupit hierarchicky a od obecné problematiky zvoleného tématu 

postupovat ke konkrétním a detailnějším otázkám. Samotné zpracování ochrany osobnosti lékaře 

a pacienta pak uvozuji historickým nástinem, ke kterému se však rovněž snažím přistupovat 

veskrze prakticky, neboť jeho velká část je založena na bázi výkladu ochrany osobnosti z pera 

dvou excelentních právníků první republiky, Františka Roučka a Jaromíra Sedláčka. Vzhledem 

k tomu, že jsem předkládanou disertační práci zpracoval též na základě zahraniční doktríny, 

poskytuje tak rovněž alespoň částečně historické a teritoriální srovnání nadepsané problematiky. 

Při dosahování závěrů jsem dále vycházel z široké řady soudních rozhodnutí a porovnával 

doktrinální výklad s výkladem soudním. Dosažené závěry jsou tak kompiláty právní teorie 

a praxe a předkládaná publikace by tak měla mít možnost širokého uplatnění. 

Co se týče konkrétních závěrů zpracovaného tématu, pak je možné konstatovat, že 

ochrana osobnosti pacienta je v tuto chvíli na vyšší úrovni nežli ochrana osobnosti lékaře, která 

do značné míry stále hledá sebe samu, a to celosvětově, nejen pouze v České republice. Mám za 

to, že s rozvojem internetu a moderních komunikací, jejichž přičiněním lze s nadsázkou říci, že 

drby a pomluvy zažívají zlaté časy, bude nutné i v tomto případě změnit přístup společnosti. To 

naznačuji již v části práce týkající se ochrany osobních údajů, a to v souvislosti s webem 

znamylekar.cz. Domnívám se, že není možné do budoucna aprobovat volné šíření ničím a nikým 

neověřené pomluvy lékařů, které mohou mít dopad na osobní i profesní život poškozených osob. 

Zároveň je však nutné k této problematice volit velmi opatrný přístup, neboť účelem jistě není 

omezení svobody projevu. Ochrana osobnosti lékaře by tak měla směřovat proti 

nejpodstatnějším excesům jako: „Pan doktor je vždycky opilý.“ nebo „Nechal mi zemřít matku.“ 

Naopak v žádném případě bych se neztotožnil s omezením projevu a soudním zásahem proti 

smířlivějším výrokům obsahujícím byť negativní názor pacienta, například: „Příliš dlouho jsem 

čekala v čekárně, pan doktor nedodržuje objednané časy.“ nebo „Nebyl jsem spokojen 

s přístupem lékaře ani sestry. Z jejich vysvětlení jsem nepochopil, co mi vlastně je, ale hlavně, že 

mám antibiotika.“ Hranici mezi sdělením názoru, oprávněnou kritikou a excesem pak musí 

vytvořit soudní praxe. K tomu však bude primárně nutná odvaha lékařů podat dostatečné penzum 

návrhů k iniciaci soudního řízení, z kterých se soudní praxe vyvine.  

Ochrana pacienta v České republice pak dle mého názoru odpovídá evropským 

standardům s tím, že je podle mého názoru na místě plošně zvýšit průměr náhrady poskytované 
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pacientům v případě pochybení poskytovatele zdravotních služeb. Byť i v České republice již 

byla přiznána odškodnění přesahující milionové částky, jde stále podle mého názoru spíše 

o výjimečné situace, nikoliv trend. Nástrojem k dosažení tohoto cíle by měl být občanský 

zákoník, který oproti předcházející právní úpravě liberalizoval způsob výpočtu škody a náhrady 

nemajetkové újmy. Z mého pohledu advokáta mu však pomyslné ruce svazuje stále náhradová 

metodika Nejvyššího soudu, kterou nevnímám jako povedenou. Můj názor sice možná bude brán 

jako nekoncepční a znamenal by pro několik prvních let účinnosti občanského zákoníku určitou 

míru právní nejistoty a nepředvídatelnosti práva, nicméně mám za to, že vhodná a právně 

moderní cesta by bývala byla ponechat tuto legislativní změnu k vypořádání obecným soudům 

odspodu soudní soustavy. Přijetí náhradové metodiky jako předběžně sjednocující judikatury 

nevnímám jako vhodné řešení, neboť brání opravdové individualizaci soudních sporů.  

Pokud však volám po navýšení přiznaných zadostiučinění a výše škod, jsem dalek toho 

vyvíjet snahu o to přiblížit se výší přiznaného zadostiučinění standardům aplikovaným v USA. 

Mám za to, že cílem justice není ekonomicky likvidovat všechny poskytovatele zdravotních 

služeb za jejich dílčí pochybení. Přehnaná změna, která by Českou republiku posunula do 

prostředí druhého extrému příliš vysokých náhrad, by totiž v důsledku znamenala poškození práv 

pacientů. Poskytovatelé zdravotních služeb by se báli nově zaváděných metod a postupů, 

ve zdravotnickém prostředí by panoval strach a nervozita a notná část peněz, která má mířit na 

rozvoj zdravotnických zařízení a například na zvyšování platů a mezd zdravotnického personálu 

tak, aby finanční ohodnocení bylo konkurenceschopné se západními zeměmi EU, by mířila 

pouze do pokladen pojišťoven. Jak jsem již uvedl, stojím za navýšením průměrného 

zadostiučinění a odškodnění, avšak v mezích přiměřenosti.  

Podstatná část předkládané disertační práce se věnuje právům a povinnostem lékařů 

a pacientů a specifikům jejich právního vztahu. K tomu uvádím, že po formální stránce považuji 

právní vztah lékaře a pacienta (až na úplné výjimky) za dostatečně upravený. Z pozice pacienta 

je však dle mého názoru možné polemizovat, zda je formální stránka tohoto vztahu vždy řádně 

dodržena. Právní předpisy stanoví celou řadu povinností poskytovateli zdravotních služeb a 

širokou škálu práv pacientů, mám však za to (když vycházím z osobních zkušeností a 

přenesených zkušeností svých přátel a rodiny), že úplné splnění všech formálních požadavků 

vyžadovaných právními předpisy po poskytovatelích zdravotních služeb je spíše výjimkou. 

Cílem zkvalitňování poskytování zdravotních služeb po právní stránce tak dle mého názoru 

nemá být rozsáhlá novelizace odpovídajících právních předpisů, nicméně efektivnější kontrola a 

faktické vymáhání pravidel stávajících. Zde jako občan a pacient vnímám významnou mezeru, 

kterou je nutné zaplnit striktní aplikací veškeré legislativy upravující vztah lékaře a pacienta. 
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Co se týče praktické stránky věci domáhání se ochrany před nezákonným zásahem do 

práv lékaře nebo pacienta, a to jak v rovině civilní, tak i trestněprávní, mám rovněž za to, že zde 

není nutná významnější novelizace, snad jen zavedení možnosti mimosoudního řešení sporů 

mezi pacientem a poskytovatelem zdravotních služeb za účasti nezávislého orgánu 

(pravděpodobně České lékařské komory), stejně jako je to možné v případě sporu advokáta a 

klienta za účasti České advokátní komory. Česká lékařská komora by obdobně jako Česká 

advokátní komora samozřejmě nebyla oprávněna autoritativně rozhodnout, nicméně mohla by 

působit jako mediátor a zároveň by vystupovala v roli autority vůči poskytovateli zdravotních 

služeb. Řešení mnohých sporů by tak mohlo být podstatně rychlejší, ekonomicky výhodnější a 

nezatěžovalo by soustavu obecných soudů. Taková možnost by dle mého názoru podpořila 

vnímání pacienta jako spotřebitele a rozšířila by povědomí o jeho právech. Pokud by navíc 

Česká lékařská komora v takových řízeních prezentovala svá stanoviska, která by byla v souladu 

s hmotným právem a zejména s konstantní judikaturou, nedocházelo by k mimosoudním 

vyrovnáním s pacienty, která by pro ně byla zjevně nevýhodná. Samozřejmě je možné 

konstatovat, že případný spor o ochranu osobnosti, náhradu škody nebo náhradu nemajetkové 

újmy je sporem ryze soukromoprávním, a stát tak není povinen pacienty chránit, takový přístup 

(kdy netvrdím, že jej Česká republika zastává) by byl však tristně alibistický a nesprávný. 

V předkládané disertační práci jsem se zabýval i dalšími úvahami de lege ferenda, které 

s předmětnou tematikou souvisí (nikoliv jen otázkou spotřebitelského mimosoudního řešení 

sporů mezi poskytovateli zdravotních služeb a pacienty). Všechny úvahy de lege ferenda jsou 

poměrně detailně zpracovány v poslední kapitole předkládané disertační práce, i tak bych však 

rád připomněl zejména otázku efektivního dodržování pravidel financování zdravotní péče a dále 

státní dohled nad zákonnou možností odmítnout pacienta. Tato potřeba totiž dle mého názoru 

vyplývá ze samotné Listiny, resp. jejího článku 31.291 Jistě není sporu o tom, že zdravotnictví 

a lékařské postupy se posouvají vpřed mílovými kroky, takže bych si v žádném případě 

nedovolil zpochybňovat soukromý sektor zdravotnictví, nicméně nelze dle mého názoru 

zdravotnictví podřadit pod běžný způsob podnikání, jako je tomu v případě prakticky každé jiné 

podnikatelské činnosti. Stát by podle mého názoru neměl limitovat smluvně ujednané platby 

soukromým lékařům, v tomto případě jde o ryze soukromoprávní vztah dvou subjektů, nicméně 

v případě, že do tohoto vztahu vstupuje třetí subjekt, který je však financován na základě 

veřejného práva (zdravotní pojišťovny, které jsou financovány z veřejného zdravotního 

pojištění), musí stát rovnat podmínky a nastavit pravidla, jejichž výsledkem bude rovný přístup 

                                                 
291 Článek 31 Listiny: „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na 

bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“ 
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ke kvalitní zdravotní péči. Tím není nezbytné zapovídat nutně existenci tzv. nadstandardů, 

nicméně nelze aprobovat přístup, kdy ekonomicky slabší člověk bude nucen čekat na vyšetření 

déle, neboť soukromý lékař umožní předbíhání na základě poplatku, anebo že se ekonomicky 

slabší jedinec snáze dostane k uznávanému specialistovi, neboť registrace mezi pacienty je 

zpoplatněna, avšak vyšetření a další péči nadále hradí zdravotní pojišťovna. Své závěry v tomto 

ohledu opírám i o názor Ústavního soudu, který se k problematice tzv. nadstandardů dle mého 

názoru vhodně vyjádřil.292 

Výše nastíněný závěr de lege ferenda, ale i další podněty de lege ferenda zpracované 

v předkládané práci by měly napomoci k efektivnímu zlepšení zdravotních služeb 

poskytovaných v České republice a zejména by měly eliminovat případné zásahy do 

osobnostních práv pacienta i lékaře. Věřím tedy, že tento výstup v podobě poslední kapitoly 

předkládané disertační práce najde i další praktické využití. Ostatně v tom vnímám i pravý smysl 

teoretických prací, které jistě mají prohloubit akademickou znalost dané problematiky, nicméně 

měly by dle mého názoru vždy přinést i něco praktického. 

Pokud mohu hodnotit téma předkládané disertační práce jako celek a zároveň jednotlivé 

kapitoly ve vzájemných souvislostech, pak mám za to, že s ochranou osobnosti (obecně, ale 

i specificky s ochranou osobnosti lékaře a pacienta) je to jako s úlohou justice nalézat 

spravedlnost. Je to nezbytné, ušlechtilé, často složité, je to práce, která nikdy nekončí a určitě 

není cílem soudit se za každou cenu. V tomto ohledu je možné parafrázovat dílo známého 

právního naturalisty, Gustava Radbrucha: „Musíme hledat spravedlnost, současně respektovat 

právní jistotu, neboť ona samotná je komponentem spravedlnosti, a znovu vybudovat právní stát, 

který musí oběma těmto ideám v mezích možností učinit zadost. Demokracie je nepochybně 

cennou hodnotou, právní stát je však jako chléb vezdejší, jako voda k pití a vzduch k dýchání a to 

nejlepší na demokracii je právě to, že disponuje potencí zaručit právní stát.“293 Uvedenou citaci 

je pak možné převést na ochranu osobnosti obecně i konkrétně na téma předkládané disertační 

práce, neboť právní stát musí být garantem přiléhavého a vhodného hmotného práva, které 

vytvoří humus pro klíčení v nejlepším světle spravedlivé judikatury. Plodem této harmonie pak 

bude vyváženost ve společnosti, neboť osobnost člověka (lékaře i pacienta) nebude vystavena 

bezpráví a zároveň nebude zasaženo do jiných práv, například do práva na svobodu projevu. 

Dosažení této harmonie, kdy bude ve vzájemném poměru dostatečně chráněna osobnost pacienta 

                                                 
292 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 36/11: „Jak bylo řečeno v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 14/02: 

„z ústavních i zákonných principů nelze tuto péči dělit na jakousi základní, ‚levnější‘, ale méně vhodnou a méně 

účinnou, a na nadstandardní, ‚dražší‘, ale vhodnější a účinnější. Rozdíl mezi standardní a nadstandardní péčí nesmí 

spočívat v rozdílech ve vhodnosti a účinnosti léčby.“ 
293 RADBRUCH, G. O napětí mezi účely práva. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 137. ISBN 

9788073579197. 
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i lékaře, je však úkolem široké právnické obce. Mám za to, že jsme na dobré cestě, ale k vrcholu 

nám ještě pár dní pochodu zbývá. Ve chvíli, kdy do sebe jako ozubená kola zapadnou hmotné 

právo a jeho výklad, který bude garantovat právní jistotu a předvídatelnost práva a zároveň bude 

spravedlivý, dosáhneme splynutí Kelsenovského „Sein“ a „Sollen“, tedy v mých očích právního 

ideálu. 

Na samý závěr si dovolím zhodnotit, že věřím, že se mi podařilo naplnit cíle vytyčené 

v samotném úvodu předkládané disertační práce. Věřím, že tato práce splní svůj hlavní účel, 

tj. poslouží jako kvalifikační akademická práce a bude v tomto směru kladně hodnocena, zároveň 

bych si však velmi přál, aby nalezla i své praktické uplatnění.  
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Aspekty ochrany osobnosti lékaře a pacienta 

Abstrakt 

Tématu ochrany osobnosti se věnuji od svého magisterského studia, zabýval jsem se jím 

na studentských vědeckých konferencích, v rámci studentské vědecké odborné činnosti, ve své 

diplomové práci, ve své rigorózní práci i v dalších publikacích. Téma „Aspekty ochrany 

osobnosti lékaře a pacienta“ tak navazuje na mé předcházející odborné publikace týkající se 

ochrany osobnosti. 

Předkládaná disertační je kompozičně řazena od obecného ke konkrétnímu. Od úvodu, 

který vymezuje zadání a úlohy předkládané disertační práce, se čtenář dostane k historickému 

nástinu a vymezení pojmů. Následuje část upravující práva a povinnosti lékaře a pacienta při 

poskytování zdravotních služeb a popis specifik právního vztahu, vznikajícího mezi lékařem 

a pacientem (smlouva o péči o zdraví). Další kapitoly se zabývají ochranou osobnosti 

ve specifickém zdravotnickém prostředí. Na ně navazuje téma ochrany osobních údajů 

v medicínském právu, které se dle mého názoru poměrně novátorským způsobem zabývá 

ochranou osobních údajů nejen pacienta, ale právě i lékaře. Následující dvě kapitoly se věnují 

prostředkům ochrany osobnosti, tedy možnému postupu v případě zásahu do osobnostních práv, 

a to v rovině občanského a trestního práva. Před samým závěrem jsou pak dvě zejména 

evaluační kapitoly, kdy jedna z nich se zabývá srovnáním s mírou kvality lékařské péče 

a ochrany osobnosti lékaře a pacienta v České republice a v zahraničí a druhá je věnována 

úvahám de lege ferenda. Za nimi následuje pouze závěr, který hodnotí zpracování v úvodu 

vytyčených cílů. 

Mezi hlavní metody zpracování předkládané disertační práce patřily rešerše 

akademických textů a judikatury obecných soudů České republiky. Byla zpracována též na 

základě rešerše rozhodnutí Ústavního soudu a rozhodnutí mezinárodních soudů. Při zpracování 

vycházím též z odborné literatury, a to jak domácí, tak i zahraniční. V některých případech pak 

srovnávám závěry české doktríny se zahraničními publikacemi proto, abych získal co 

nejobjektivnější výstupy. 

Primární úlohou předkládané práce je splnění podmínek stanovených pro doktorskou 

kvalifikační práci. Věřím však, že tato práce nalezne i další praktické uplatnění u čtenářů z řad 

odborné veřejnosti, ale i mezi lékaři a pacienty a bude tak zvyšovat právní povědomí 

o medicínském právu. 
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Aspects of the Personality Protection of Medical Doctor and a Patient 

Abstract  

I have been dealing with the subject of personality protection since my master studies. 

I have been involved in protection of personality in student scientific conferences, in student 

scientific work, in my thesis, in my doctor thesis and in other publications as well. The topic 

“Aspects of Personality Protection of a Medical Doctor and a Patient” follows my previous 

professional publications on personality protection. 

The presented dissertation is compositionally sorted from general parts to specific parts. 

From the introduction, which defines the assignment and the tasks of presented dissertation, 

follows the historical outline and definition of terms. After that there is a section describing the 

rights and duties of a medical doctor and a patient within providing health services and 

a description of the specifics of a legal relationship that arises between a doctor and a patient 

(health care contract according to the Czech Civil Code). The next chapters deal with protection 

of personality from the perspective of medical law. They are followed by the topic of personal 

data protection in medical law, which, in my opinion, deals with the protection of personal data 

not only for the patients but also for the medical doctors. The following two chapters deal with 

the means of protecting the personality, i.e. the possible procedure in case of breaching the 

personality rights. This topic is drawn from perspective of civil and criminal law. Before the 

conclusion, there are two evaluation chapters, one of them deals with the comparison of the 

quality of medical care and the protection of the personality of the doctor and patient in the 

Czech Republic and abroad and the other is devoted to de lege ferenda considerations. They are 

followed by conclusion that evaluates the processing at the outset of the objectives. 

The main methods of the submitted dissertation thesis included the research of academic 

texts and the case law of the general courts of the Czech Republic and also on the basis of 

a review of decisions of the Constitutional Court. The submitted dissertation sources were also 

the decisions of international courts. I also used academic legal literature, both domestic and 

foreign. In some cases, I compare the Czech doctrine's findings with foreign publications in 

order to get the most objective outcomes. 

The primary task of this thesis is to fulfil the conditions set for doctoral thesis. However, 

I believe that this dissertation will also find other practical applications for readers, lawyers, but 

also among doctors and patients, and might be a tool of (medical law) legal awareness increase. 
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