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Úvod 

 

Během posledních desetiletí došlo k významné proměně českého zdravotnického práva. 

Byla přijata nová právní úprava formovaná pod působením mezinárodních závazků, ke kterým 

Česká republika po pádu komunistického režimu přistoupila, z nichž nejvýznamnější roli hraje 

v kontextu zdravotnictví Úmluva o lidských právech a biomedicíně. 

 

Výrazně byl (přinejmenším z hlediska právní úpravy) přeformulován vztah mezi osobou 

poskytující zdravotní péči, tj. zdravotnickým pracovníkem (resp. poskytovatelem zdravotních 

služeb), a osobou, které je péče poskytována, tj. pacientem. Došlo k odklonu 

od paternalistického přístupu typického pro dřívější socialistické zdravotnictví a namísto něj je 

v současnosti upřednostňován přístup klientský, kladoucí důraz na rovnost zúčastněných stran 

a autonomii vůle člověka v otázkách rozhodování o vlastním těle. Uvedená změna přístupu se 

promítla zejména v předpisech odvětví práva správního a občanského.1 Zdůrazňována byla 

zákonodárcem2 a je obšírně popsána právní doktrínou.  

 

Skutečnost, zda a jakým způsobem bude člověku poskytnuta zdravotní péče, se dotýká 

nejdůležitějších hodnot lidské společnosti, jako je zejména život a zdraví člověka. Na činnost 

zdravotnických pracovníků proto budou často dopadat normy trestního práva, jejichž cílem je 

tyto hodnoty chránit. Zejména se bude jednat o trestné činy proti životu a zdraví, a to poruchové 

i ohrožovací. Patří mezi ně i trestný čin neposkytnutí pomoci, kterému je věnována tato práce. 

 

Zdravotnická povolání jsou zároveň výrazně regulována mimotrestními právními 

předpisy. Předpokládá se přitom, že právní řád tvoří bezrozporný systém, a je nepřípustné, aby 

jiné právní odvětví dovolovalo jednání, které trestní právo trestá,3 nota bene pokud je takové 

jednání jiným právním odvětvím výslovně přikázáno. Za účelem vytyčeným v předchozím 

 
1 Nejvýznamnějšími předpisy jsou v tomto ohledu zákon o zdravotních službách a občanský zákoník. 
2 Je tak patrno např. z důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona o zdravotních službách: „Pacient je při 

poskytování zdravotních služeb rovnocenným partnerem poskytovatele a zdravotnických pracovníků s právem 

vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytovanými zdravotními službami, a to na základě řádně sdělené informace 

a poučení o poskytovaných zdravotních službách poskytovatelem nebo osobou jím k tomu určenou.“ či z důvodové 

zprávy k vládnímu návrhu zákona, občanskému zákoníku: „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.“. 
3 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3, s. 128 (citace: JELÍNEK. Trestní právo hmotné). 
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odstavci je v této práci zkoumáno, jaká práva a jaké povinnosti zdravotnickým pracovníkům 

kladou normy mimotrestních právních předpisů a jak se tyto projevují v podmínkách vzniku 

trestní odpovědnosti za předmětný trestný čin.  

 

Navzdory vývoji nastíněnému v úvodních odstavcích výše je hodnotový přístup, který 

do popředí klade ochranu života a zdraví pacienta (a to i na úkor vůle samotného pacienta), 

hluboce zakořeněn ve vědomí široké veřejnosti a zcela jej ještě neopustil ani český právní řád, 

resp. odborná právnická obec zahrnující doktrínu i soudní praxi. S tím souvisí i zvláštní vnímání 

role zdravotnických pracovníků. Jak je také trefně poukazováno v literatuře, stihnou-li někoho 

náhlé zdravotní potíže, okolí se obvykle ptá, zda je přítomen lékař či jiný zdravotník, 

a poskytnutí pomoci se od tohoto pak očekává automaticky, a to bez ohledu na skutečnost, zda 

je zdravotník ve službě či na možnost peněžité odměny a rizika pro vlastní zdraví.4 Je obecně 

zažit předpoklad, že zdravotník, veden imperativem chránit život a zdraví,  poskytne za všech 

okolností odbornou péči, přičemž vůle ošetřovaného byla tradičně upozaďována. Lze se 

domnívat, že tato východiska do značné míry formovala povinnost poskytovat pomoc, kterou 

zdravotnickým pracovníkům ukládá právo. Tato práce si klade za cíl analyzovat, jak je tato 

povinnost zakotvena v trestním právu, a ověřit, do jaké míry současný právní řád vychází 

z výše uvedených předpokladů. 

 

Záměrem práce je tedy ve světle celého právního řádu specifikovat trestný čin 

neposkytnutí pomoci v případě zdravotnického pracovníka jako pachatele, tj. zjistit, co je 

v konečném výsledku obsahem povinnosti zdravotnického pracovníka poskytovat pomoc, 

za jakých okolností tato povinnost vzniká, jaké okolnosti ji naopak vylučují, a vymezit, na jaký 

okruh osob dopadá. Práce přitom zkoumá autorčin předpoklad, že na zdravotnické pracovníky 

dopadá (oproti laikům) zpřísněná povinnost poskytovat pomoc, avšak tato povinnost je ve všech 

z výše uvedených ohledů užší, než by mohlo vyplývat z doslovného znění předmětných 

ustanovení trestního zákoníku, pokud by byly vykládány izolovaně, či než je obecně vžité 

očekávání. Zkoumá se tedy předpoklad, že specifická povinnost poskytovat pomoc dopadá jen 

na určitý (odůvodněně vymezený) okruh zdravotnických pracovníků, přičemž tato povinnost 

nevzniká za všech okolností. Povinnost může být dle výchozího předpokladu zúžena 

v některých případech, kdy se zájem na ochraně života a zdraví ohrožené osoby střetává 

 
4 BRŮHA, D., PROŠKOVÁ, E. Zdravotnická povolání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-

80-7357-661-5, s. 52 (citace: BRŮHA, PROŠKOVÁ. Zdravotnická povolání). 
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s jinými legitimními zájmy. Rovněž kvalita pomoci může být dle předpokladu omezena 

podle okolností případu. 

 

Specifika vyplývající z povolání zdravotnických pracovníků jsou spojena zejména se 

speciální skutkovou podstatou trestného činu neposkytnutí pomoci dle § 150 odst. 2 TZ. Tato 

práce se proto zabývá otázkou, za jakých podmínek naplní zdravotnický pracovník právě tuto 

skutkovou podstatu. Zde je rovněž na místě poznamenat, že výše nastíněné otázky z povahy 

věci vyvstávají především v případě zdravotnických pracovníků jako fyzických osob. Na 

odpovědnost těchto osob je proto práce zaměřena. 

 

Práce je rozčleněna do tří základních částí. První část je věnována postavení 

zdravotnických pracovníků. Jsou v ní definovány základní pojmy, se kterými bude ve zbylých 

částech pracováno, přičemž s ohledem na vymezení výzkumných otázek této práce je důraz 

kladen zejména na definici pojmu zdravotnického pracovníka. Z téhož důvodu jsou v první 

části také vymezeny základní povinnosti zdravotnických pracovníků vyplývající 

z mimotrestních právních předpisů. Pro její význam a komplexnost je zvláštní kapitola 

věnována problematice pojmu informovaného souhlasu a podmínek oprávněnosti zásahu do 

integrity pacienta. 

 

Druhá část se věnuje obecným výkladům o trestném činu neposkytnutí pomoci 

v právním řádu ČR dle § 150 trestního zákoníku v platném znění. Rozebrány jsou typové znaky 

obou jeho skutkových podstat. Zároveň je vymezena obecná povinnost konat (kterou trestný 

čin neposkytnutí pomoci představuje) oproti zvláštní povinnosti konat.  

 

Třetí část tvoří těžiště této práce a zabývá se specifiky vyvstávajícími v případě, kdy je 

pachatelem trestného činu neposkytnutí pomoci zdravotnický pracovník. Autorka zde rozebírá, 

zda veškeří zdravotničtí pracovníci spadají do okruhu možných pachatelů dle § 150 odst. 2 TZ, 

nebo jen jejich určitá množina a případně jaká. Dále je zkoumáno, za jakých okolností 

povinnost poskytnout pomoc v případě zdravotnických pracovníků vzniká, a je vymezena 

oproti zvláštní povinnosti konat. V dalších kapitolách se řeší otázka, co je obsahem této 

povinnosti (tj. jak lze specifikovat konání, které je předmětným ustanovením vyžadováno) 

a zda tato povinnost trvá i za okolností, kdy by při jejím plnění zdravotnickému pracovníku 

vznikalo nebezpečí. Závěrečná kapitola této části je věnována otázce, zda povinnost trvá 
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i tehdy, pokud ji ohrožená osoba odmítne; jinými slovy, zda je zdravotnický pracovník povinen 

pomoc poskytovat i proti vůli ohroženého. 

 

Při práci je postupováno metodou deskripce primárních zdrojů, kterými jsou vnitrostátní 

i mezinárodní právní předpisy, jejich důvodové a vysvětlující zprávy, a rovněž relevantní 

judikatura českých soudů a další zdroje. Stejně tak je metodou deskripce a komparace 

pracováno se sekundárními zdroji, jimiž je odborná právnická literatura, a to zejména 

trestněprávní a správněprávní, potažmo konkrétně zaměřená na trestní právo ve zdravotnictví.  
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1. Zdravotničtí pracovníci a jejich postavení při poskytování 

zdravotních služeb  

 

1.1. Vymezení pojmů 

V této kapitole budou definovány pojmy vyplývající z mimotrestních předpisů, které jsou 

pro tuto práci stěžejní. Dále budou vymezeny základní povinnosti zdravotnických pracovníků, 

mezi něž současná legislativa výslovně řadí povinnost poskytovat zdravotní služby na náležité 

odborné úrovni, povinnost poskytovat odbornou první pomoc a plnit další povinnosti stanovené 

právními předpisy, jak bude blíže vysvětleno. 

 

1.1.1.  Zdravotní služba a poskytovatel zdravotních služeb 

Definici pojmu zdravotní služba nalezneme v § 2 odst. 2-3 ZZS. Pojem je definován 

prostřednictvím taxativního výčtu jako množina jednotlivých druhů zdravotních služeb a jejich 

samostatných definic. Mezi tyto druhy patří mezi např. zdravotní péče, konzultační služby, 

nakládání s tělem zemřelého či zdravotnická záchranná služba. Pro tuto práci má největší 

význam zdravotní péče, kterou se podle § 2 odst. 4 ZZS rozumí: 

 

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

1. předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního stavu 

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 […] za účelem podle písmene a), 

 

c) odborné lékařské vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek. 

 

Poskytovatelem zdravotních služeb se podle § 2 odst. 1 ZZS rozumí fyzická osoba nebo 

právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle ZZS, tj. osoba, 

které bylo rozhodnutím příslušného správního orgánu uděleno oprávnění poskytovat výše 
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definované služby. Poskytovatelům stanoví právní řád celou řadu povinností, o kterých bude 

pojednáno dále. 

 

1.1.2. Zdravotnický pracovník 

Zdravotnický pracovník je jedním ze stěžejních pojmů ZZS. Nalezneme jej v zákonném 

vymezení zdravotních služeb (viz bod 1.1.1.), ze kterého vyplývá, že zdravotními službami se 

rozumí (mimo jiné) poskytování zdravotní péče podle ZZS zdravotnickými pracovníky (§ 2 

odst. 2 písm. a) ZZS). ZZS obsahuje rovněž stěžejní úpravu práv a povinností zdravotnických 

pracovníků. Patří mezi ně např. povinnost poskytovat zdravotní služby, které spadají do jeho 

způsobilosti, na náležité odborné úrovni a v souladu s etickými principy, povinnost poskytovat 

odbornou první pomoc či právo odmítnout poskytnout zdravotní služby z důvodu svědomí 

či náboženského vyznání (podrobněji viz zejm. § 49 a násl. ZZS). 

 

Pojem zdravotnického pracovníka však ZZS nedefinuje. Definici nalezneme až 

ve zvláštních zákonech upravujících podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

těchto povolání. Těmito zvláštními zákony jsou zákon o lékařských povoláních a zákon 

o nelékařských zdravotnických povoláních.  

 

Prvý z nich definuje zdravotnického pracovníka jako fyzickou osobu, která vykonává 

zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta podle tohoto zákona (§ 2 písm. 

b) zákona o lékařských povoláních), přičemž tímto zdravotnickým povoláním se rozumí souhrn 

činností a znalostí při výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (§ 2 písm. a) 

zákona o lékařských povoláních)5. 

 

Druhý pak zdravotnického pracovníka vymezuje jako fyzickou osobu, která vykonává 

zdravotnické povolání podle tohoto zákona (§ 2 písm. b) zákona o nelékařských zdravotnických 

povoláních); přičemž zdravotnická povolání se zde definují jako souhrn činností při 

poskytování zejm. ošetřovatelské péče, péče v porodní asistenci, preventivní péče, diagnostické 

péče, léčebné péče, léčebně rehabilitační péče, paliativní péče, lékárenské péče 

a klinickofarmaceutické péče, neodkladné péče, anesteziologicko-resuscitační péče, posudkové 

péče a dispenzární péče (§ 2 písm. a) zákona o nelékařských zdravotnických povoláních). Mezi 

tzv. nelékařská zdravotnická povolání tak patří např. všeobecná sestra, dětská sestra, porodní 

 
5 Dále jen „lékařští zdravotničtí pracovníci“. 
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asistentka, zdravotní laborant, optometrista, nutriční terapeut, dentální hygienistka, 

zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, psycholog ve zdravotnictví, logoped ve 

zdravotnictví, fyzioterapeut, ošetřovatel či sanitář.6, 7  

 

Oba uvedené zákony definující zdravotnické pracovníky jako osoby, které vykonávají 

určité druhy činnosti, ke kterým získaly příslušnou kvalifikaci. Lze proto dovodit, že 

zdravotnickým pracovníkem není osoba, která sice získala kvalifikaci, ale danou činnost 

nevykonává. Zdravotnickým pracovníkem tedy nebude např. lékař, který odešel do starobního 

důchodu a pro žádného poskytovatele již nevykonává lékařskou činnost,8 či osoba, která sice 

získala odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry podle § 5 odst. 1 zákona 

o nelékařských zdravotnických povoláních, ale namísto výkonu činností podle § 5 odst. 2 téhož 

zákona pracuje jako podnikatelka v oblasti kosmetických služeb.9 Pro tento závěr ostatně svědčí 

také jazykový výklad pojmu zdravotnický pracovník, implikující osobu vykonávající určitou 

práci, nikoli osobu pro určitou práci toliko kvalifikovanou. 

 

S ohledem na výše uvedené nelze za zdravotnické pracovníky bez dalšího považovat ani 

studenty zdravotnických oborů. Stejný závěr vyplývá i ze ZZS, který od kategorie 

zdravotnických pracovníků odlišuje kategorii osob připravujících se na výkon zdravotnického 

povolání. Takové osoby mohou vykonávat jen činnosti, které jsou součástí výuky a jen pod 

přímým vedením příslušného zdravotnického pracovníka.10 Poskytovatel má povinnost 

pacienta informovat, že na poskytování zdravotních služeb se mohou tyto osoby podílet, 

a pacient má právo přítomnost těchto osob odmítnout nebo odmítnout, aby tyto osoby nahlížely 

do jeho zdravotnické dokumentace.11 Od přípravy na výkon zdravotnického povolání je nutno 

odlišovat situaci, kdy student zdravotnického oboru pracuje u poskytovatele zdravotních 

služeb, vykonávaje povolání zdravotnického pracovníka, k němuž již získal patřičnou 

 
6 Viz § 5, 5a, 6, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 36, 42 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. K výčtu 

dalších zdravotnických povolání viz hlavu II zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. 
7 Dále jen „nelékařští zdravotničtí pracovníci“. Lékařští a nelékařští zdravotničtí pracovníci budou dále označováni 

jako „zdravotničtí pracovníci“ či „zdravotníci“. 
8 K vymezení výkonu lékařského povolání (a jeho přerušení) podrobněji viz příslušná ustanovení zákona 

o lékařských povoláních, např. § 2a, § 4 odst. 2, § 5 odst. 3, § 5 odst. 11, § 6 odst. 2. 
9 Srov. Prošková in BRŮHA, PROŠKOVÁ. Zdravotnická povolání, s. 38: „pro zdravotnické povolání není podle 

platné právní úpravy určující pouze vztah zaměstnance k zaměstnavateli […], ale pouze samotná činnost, resp. 

souhrn činností (a znalostí) přímo souvisejících s poskytováním zdravotní péče či s výkonem určitého druhu práce 

[…] i v případě, že je vykonáván osobou samostatně výdělečně činnou“. 
10 § 46 odst. 2 ZZS. 
11 Viz § 45 odst. 2 písm. i), § 28 odst. 3 písm. h) a § 65 odst. 3 ZZS. 
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způsobilost. 12 V praxi k tomu často dochází kupř. u studentů lékařských fakult, kteří dle zákona 

o lékařských povoláních ještě před dokončením vlastního studijního oboru „automaticky“ 

získávají kvalifikaci k výkonu některých zdravotnických povolání již absolvováním 

vymezeného počtu semestrů a složením příslušných zkoušek v jejich rámci (jedná se konkrétně 

o povolání sanitáře, ošetřovatele a praktické sestry). 

 

Poněkud matoucím způsobem působí při snaze o formulaci legální definice zdravotnického 

pracovníka pojetí registrů zdravotnických pracovníků v ČR. Dle současné právní úpravy 

Národního registru zdravotnických pracovníků činí prvotní zápis zdravotnického pracovníka 

již příslušná vzdělávací instituce, tj. nikoli osoba, u níž zdravotnický pracovník povolání 

vykonává (§ 77 odst. 1 písm. a) ZZS). Dle názoru autorky však toto pojetí nic nemění 

na platnosti definice, která vyplývá z výše popsaných zákonných ustanovení. 

 

Pro úplnost lze dodat, že platná právní úprava zná dále pojem jiného odborného 

pracovníka, který je od pojmu zdravotnického pracovníka rovněž třeba odlišovat. Jiným 

odborným pracovníkem se rozumí fyzická osoba provádějící činnosti, které nejsou 

poskytováním zdravotní péče, ale s poskytováním této péče přímo souvisejí; za činnosti, které 

přímo souvisejí s poskytováním zdravotní péče, se považují činnosti stanovené právními 

předpisy (§ 2 písm. c) zákona o nelékařských zdravotnických povoláních).13  

 

Vymezení zdravotnických pracovníků od dalších osob figurujících při poskytování 

zdravotních služeb je významné z toho důvodu, že pouze u zdravotnických pracovníků se 

uplatní práva a povinnosti, které s výkonem těchto povolání ZZS a další právní předpisy spojují. 

 

1.1.3. Pacient 

ZZS definuje pojem pacient, kterým se rozumí fyzická osoba, jíž jsou poskytovány 

zdravotní služby (§ 3 odst. 1 ZZS). Na tomto místě lze poznamenat, že oproti ZZS kupř. 

občanský zákoník ve svých ustanoveních týkajících se péče o zdraví pojem pacient nepoužívá 

a pracuje toliko s pojmem ošetřovaný. Ošetřovaným je osoba, o jejíž zdraví se smlouvou o péči 

 
12 Srov. MACH, J., BURIÁNEK, A., ZÁLESKÁ, D., MÁCA, M., VRÁBLOVÁ, B. Zákon o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování: Zákon o specifických zdravotních službách. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 

Praktický komentář. ISBN 978-80-7598-103-5, s. 214 (citace: MACH. ZZS: Komentář): „Tato ustanovení se 

neuplatní tam, kde již jde o zdravotnického pracovníka, který vykonává praxi a je vázán povinnou mlčenlivostí a 

všemi povinnostmi zdravotnického pracovníka, byť ještě není způsobilý k samostatnému výkonu povolání.“. 
13 Dále viz § 2 odst. 2 písm. a) ZZS a § 43 a § 44 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. 
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o zdraví poskytovatel zavazuje v rámci svého povolání pečovat ve smlouvě o péči o zdraví, ať 

již je ošetřovaným příkazce nebo třetí osoba (§ 2636 odst. 1 OZ). 

 

Právům pacientů, která jsou zakotvena zejm. § 28 a násl. ZZS, odpovídají do velké míry 

povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb, resp. zdravotnických pracovníků (viz následující 

kapitolu). ZZS stanoví pacientům rovněž povinnosti, jejichž převážný výčet je obsažen v § 41 

a násl. ZZS. 

 

1.2. Základní povinnosti zdravotnických pracovníků 

1.2.1. Povinnost postupovat de lege artis 

Povinnost postupovat de lege artis patří k základním a také nejstarším povinnostem při 

poskytování zdravotní péče.14 Pojem lex artis, jenž je v současné době zažit i v právní praxi, 

není ovšem pojmem zákonným. Je však užíván jako synonym k pojmu náležitá odborná úroveň 

poskytování zdravotních služeb,15 který ZZS používá a definuje jej jako poskytování 

zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování 

individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti (§ 4 odst. 5 

ZZS). Ze zákonné definice lze dovodit následující16: 

- Zvolený postup je postupem de lege artis, je-li v dané době odbornou obcí, resp. 

alespoň její relevantní částí,17 uznáván jako náležitě odborný, přičemž se nejedná 

o postup již překonaný, nebo naopak ještě nezavedený. Pravidla odborného postupu 

jsou konkretizována mimo právní řád,18 formulovány jsou často odbornými 

společnostmi a nemají charakter právních norem. Vzniká proto otázka, zda jsou pro 

zdravotnické pracovníky závazná a případě která z nich. Lze souhlasit s P. Šustkem, 

který za závazná v současné době označuje pouze závazná stanoviska, která vydává 

dle § 2 odst. 2 písm. i) ZČLK pro své členy ČLK, ČSK a ČLnK. Přestože však mají 

ostatní prameny (např. postupy formulované Českou lékařskou společností Jana 

 
14 K historii vztahu mezi lékařem a pacientem a povinností vznikajícím při poskytování zdravotní péče viz blíže 

DOLEŽAL, T. Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. Praha: Leges, 2012. Praktik (Leges). ISBN 

978-80-87576-24-3. 
15 MACH. ZZS: Komentář, s. 23. Jako synonymum k pojmu náležitá odborná úroveň poskytování zdravotních 

služeb je pojem lex artis používán i v této práci. 
16 Srov. MACH. ZZS: Komentář, s. 23-24. 
17 Srov. Šustek in ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 

978-80-7552-321-1, s. 276 (citace: ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo). 
18 Srov. nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12, bod 351: Povinnost postupovat 

v souladu s aktuálními poznatky odborné medicínské veřejnosti je formována „souhrnem dostupných, odbornou 

veřejností akceptovaných a praxí ověřených poznatků lékařské vědy v konkrétním časovém období“. 
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Evangelisty Purkyně) povahu pouhých nezávazných doporučení,19 nelze ani je zcela 

opomíjet, jelikož se jedná o formulaci názoru přinejmenším části odborné obce.20 Dle 

autorky jich však lze užít toliko podpůrně a v případě rozporu kupř. se zmiňovanými 

závaznými stanovisky profesních komor bude třeba přednostně aplikovat právě tato 

závazná stanoviska. 

- Při rozhodování o postupu v konkrétním případě je nutné vzít do úvahy individualitu 

pacienta jako kritérium náležité odborné úrovně stojící na straně pacienta. Vyplývá 

tak již ze skutečnosti, že každý pacient je jedinečný z hlediska fyzického i duševního, 

a určitý medicínský postup pro něj proto může mít rozdílné účinky.21 Jedná se rovněž 

o vyjádření požadavku respektovat pacientovo právo na sebeurčení, tj. poskytovat 

zdravotní služby pouze se souhlasem pacienta.22 Z důvodu individuality pacienta 

zákon připouští také možnost postupovat i jiným než obecně uznávaným způsobem.23 

- Z povinnosti postupovat de lege artis nelze vyvodit povinnost postupovat za všech 

okolností jednotným způsobem, nýbrž je třeba vždy vzít v úvahu rovněž kritéria stojící 

mimo charakteristiky pacienta, kterými jsou podmínky a objektivní možnosti daného 

případu.24 Tento definiční znak náležité odborné úrovně byl již předmětem 

rozhodování Ústavního soudu v řízení, kdy bylo účastníky namítáno, že možnost slevit 

z nejlepší možné péče o pacienta je nepřípustná. Ústavní soud tento názor odmítl 

s odůvodněním, že stanovení podmínek pro uplatňování práva na zdravotní péči 

jakožto sociálního práva jsou (v souladu s čl. 31 Listiny) věcí zákonodárce a že 

„požadavek garance z celosvětového hlediska nejlepší úrovně poskytování zdravotní 

péče“ pro každého pacienta je v praxi fakticky zcela nedosažitelný. Dle komentářové 

literatury je třeba při posuzování náležité úrovně postupu zohlednit, že odlišné 

personální a další podmínky má malá nemocnice a např. univerzitní klinika, a odlišné 

možnosti jsou i v rámci jednoho pracoviště v běžném a ve víkendovém provozu.25 

 

ZZS v § 28 odst. 2 výslovně zakotvuje právo na poskytování zdravotních služeb na náležité 

odborné úrovni ve výčtu nejdůležitějších práv pacienta. Tomu odpovídající povinnost 

 
19 K tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 12. 2008, sp. zn. 8 Tdo 1421/2008. 
20 Shodně Šustek in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 276. 
21 Srov. nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12, bod 352. 
22 Šustek in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 277. 
23 Se situací, kdy se poskytovatel od uznávaného medicínského postupu s ohledem na specifika případu 

konkrétního pacienta odchýlí, počítá rovněž ZZS v ust. § 47 odst. 3 písm. a), kde ukládá poskytovateli zdůvodnit 

tento postup ve zdravotnické dokumentaci (srov. MACH. ZZS: Komentář, s. 22-23). 
24 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12, bod 353. 
25 MACH. ZZS: Komentář, s. 24. Shodně Šustek in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 279. 
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poskytovatele zdravotních služeb poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni řadí 

ZZS rovněž mezi základními povinnostmi poskytovatele v § 45 odst. 1 ZZS.26 

 

Jednotlivému zdravotnickému pracovníkovi ukládá zákon povinnost poskytovat zdravotní 

služby, ke kterým získal odbornou nebo specializovanou způsobilost podle jiných právních 

předpisů, v rozsahu odpovídajícím jeho způsobilosti, zdravotnímu stavu pacienta, na náležité 

odborné úrovni a řídit se etickými principy (§ 49 odst. 1 písm. a) ZZS). Zdravotnický pracovník 

má tedy povinnost poskytnout na náležité odborné úrovni ty zdravotní služby, které spadají do 

jeho způsobilosti stanovené zvláštními právními předpisy. Těmito právními předpisy jsou 

zákon o lékařských povoláních a zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. 

 

V případě, že zdravotnický pracovník nepostupuje v rozsahu svých pracovních úkolů podle 

svého pracovního zařazení (a při zohlednění konkrétních podmínek a objektivních možností) 

na náležité odborné úrovni, lze jeho jednání označit jako postup non lege artis.27 Non lege artis 

lze postupovat konáním i opomenutím.28 Jak již bylo potvrzeno judikaturou, postup zdravotníka 

je třeba vždy hodnotit ex ante, tedy na základě stavu poznatků, jak je měl zdravotník k dispozici 

v okamžiku svého rozhodování. Rozhodující je přitom správnost odborného postupu, nikoli 

jeho výsledek. Např. určení chybné diagnózy proto samo o sobě neznamená, že došlo k postupu 

non lege artis. Závěr o porušení povinnosti postupovat de lege artis lze učinit až tehdy, byla-li 

chyba v diagnóze následkem porušení povinnosti postupovat při jejím určování podle 

odborných pravidel,29 které zdravotník zavinil alespoň ve formě nedbalosti (např. nevyužití 

vhodných metod diagnostiky, přestože byly dostupné).30 Mezi typické příklady postupu non 

lege artis řadí T. Holčapek mimo jiné neposkytnutí první pomoci.31 

 

Lze doplnit, že problematikou náležité odborné úrovně se zabývá i výše zmiňovaná 

Úmluva o biomedicíně, která hovoří o tzv. profesních standardech. Těm je věnován čl. 4 

 
26 Rovněž OZ v dílu věnovaném smlouvě o péči o zdraví stanoví poskytovateli povinnost postupovat podle 

smlouvy s péčí řádného odborníka, a to i v souladu s pravidly svého oboru (§ 2643 odst. 1 OZ). Mezi touto 

povinností a povinností postupovat na náležité odborné úrovni nespatřuje komentářová literatura z věcného 

hlediska odlišnost (Holčapek a Šustek in ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek VI (závazkové 

právo 2. část, § 2521 – 3081). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-630-3. s. 237-287). 
27 Srov. Šustek in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 265. 
28 Tamtéž, s. 266. 
29 Ve smyslu čl. 4 Úmluvy o biomedicíně a § 4 odst. 5 ZZS.    
30 Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 7 Tdo 219/2005. 
31 HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 

ISBN 978-80-7357-643-1, s. 95. 
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úmluvy, který stanoví zdravotnickým pracovníkům povinnost provádět jakýkoli zákrok 

v oblasti péče o zdraví v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy.32 

 

1.2.2. Povinnost poskytovat odbornou první pomoc 

Mezi základní povinnosti zdravotníka zařadil zákonodárce ustanovením § 49 odst. 1 písm. 

b) ZZS povinnost poskytovat odbornou první pomoc. Zákon zde každému zdravotnickému 

pracovníkovi ukládá povinnost 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.33 

Jak zdůrazňuje i komentářová literatura, zdravotnický pracovník je na rozdíl od laika kromě 

zajištění pomoci např. přivoláním zdravotnické záchranné služby rovněž povinen pomoc 

poskytnout sám osobně.34 

 

Povinnost první pomoc poskytnout má každá osoba, která je zdravotnickým pracovníkem 

ve smyslu ZLF a ZNZP, jak byl definován v bodě 1.1.2. této práce. Je však zřejmé, že kvalita 

první pomoci nebude vyžadována vždy stejná, ale bude se odvíjet od objektivních možností 

konkrétní situace i způsobilosti daného zdravotníka, odpovídající druhu zdravotnického 

povolání, které vykonává. Lékařský i nelékařský zdravotnický pracovník však bude povinen – 

v rozsahu odpovídajícím jeho kvalifikaci - pomoc poskytnout, ač je odborně způsobilý ve zcela 

jiném oboru než je urgentní medicína.35  

 

Vyvstává otázka, zda je odborná první pomoc péčí, kterou lze podřadit pod pojem 

zdravotní služby (viz bod 1.1.1.), a zda při jejím poskytování na zdravotnického pracovníky 

tudíž dopadají práva a povinnosti, které ZZS s poskytováním zdravotních služeb pojí, a zda je 

ipso iure možné, aby zdravotnický pracovník poskytoval zdravotní služby i v případě, kdy není 

ve službě, mimo pracovní dobu. 

 
32 Podrobněji Explanatory Report to the Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human 

Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine 

[online] [cit. 9. 4. 2021], body 30-33. Dostupná z: https://rm.coe.int/16800ccde5. (citace: Vysvětlující zpráva k 

Úmluvě o biomedicíně). 
33 Obdobné ustanovení obsahovala i předchozí úprava v § 55 odst. 2 písm. c) ZPZL. 
34 MACH. ZZS: Komentář, s. 236. V praxi ovšem může vzniknout situace, kdy přivolání zdravotnické záchranné 

služby nebo převoz zraněného k poskytovateli bude představovat vhodnější řešení vzniklé poruchy než provádění 

úkonů na těle postiženého zdravotníkem na místě (viz STOLÍNOVÁ, J., MACH, J. Právní odpovědnost v 

medicíně. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2010. Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7262-686-1, 

s. 40). 
35 Srov. MACH. ZZS: Komentář, s. 236. 

https://rm.coe.int/16800ccde5
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Např. K. Jirásková dovozuje, že první pomoc poskytnutá zdravotnickým pracovníkem 

bude vždy zdravotní službou, a to i v případě, kdy je poskytována mimo zdravotnické zařízení, 

zdravotníkem mimo službu či bez odpovídajícího vybavení. Vychází přitom ze skutečnosti, že 

odborná první pomoc ze své povahy vždy naplní definiční znaky zdravotní péče podle § 2 odst. 

4 písm. a) ZZS, která, pokud je vykonávaná zdravotnickými pracovníky, je podřazeným 

pojmem pojmu zdravotní služba36.37 Pro tento závěr svědčí rovněž logický výklad § 11 odst. 2 

písm. a) ZZS, kterým je poskytování odborné první pomoci vyjmuto ze zákazu poskytovat 

zdravotní služby jedině na základě oprávnění uděleného příslušným správním orgánem. V 

důvodové zprávě rovněž zákonodárce výslovně uvádí, že při formulaci tohoto ustanovení první 

pomoc pojímal jako zdravotní službu, kterou lze poskytnout bez oprávnění.38 

 

Lze však dospět i k závěru opačnému, a to metodou logického výkladu § 49 odst. 1 písm. 

b) ZZS. Jestliže zde zákon zdravotnickému pracovníku ukládá povinnost poskytnout ohrožené 

osobě odbornou první pomoc a vedle toho také zajistit této ohrožené osobě podle potřeby 

poskytnutí zdravotních služeb, lze se domnívat, že zdravotní služba a odborná první pomoc jsou 

dva nepřekrývající se pojmy. V této souvislosti lze rovněž poukázat na ustanovení § 11 odst. 5 

a 6 ZZS, které stanoví, že zdravotní služby lze poskytovat jen ve zdravotnických zařízeních 

s příslušným technickým a věcným vybavením, přičemž odborná první pomoc zde není 

jmenována jako jeden z případů, kdy lze zdravotní služby poskytovat mimo zdravotnické 

zařízení (na rozdíl např. od neodkladné péče poskytované v rámci zdravotnické záchranné 

služby).39 K tomuto závěru se přiklání i autorka této práce.   

 

Ovšem bez ohledu na to, zda převáží prvá či druhá možnost výkladu, platí, že povinnost 

poskytovat odbornou první pomoc se nevztahuje na tzv. bagatelní případy. Z dikce § 49 odst. 1 

písm. b) ZZS jednoznačně vyplývá, že porucha musí dosahovat jistého stupně závažnosti; tj. 

představovat ohrožení života nebo vážné ohrožení zdraví. ZZS však dále nestanoví, co se 

 
36 Viz § 2 odst. 2 písm. a) ZZS, viz bod 1.1.1 této práce. 
37 Jirásková in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 358. Obdobně Prošková in BRŮHA, PROŠKOVÁ. 

Zdravotnická povolání, s. 45. 
38 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o zdravotních službách: „Zdravotní služby může poskytovat jen 

poskytovatel zdravotních služeb, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která splnila podmínky pro poskytování 

zdravotních služeb a získala oprávnění podle tohoto zákona. Zákon stanoví výjimky, kdy lze poskytovat zdravotní 

služby bez oprávnění – např. jde-li o první pomoc“. 
39 Srov. CIBULKA, K. Trestní odpovědnost lékaře a dalšího zdravotníka za přečin neposkytnutí pomoci a některé 

související otázky. Trestněprávní revue. 2015, roč. 14, č. 7-8, ISSN 1213-5313, s. 161-163 (citace: CIBULKA. 

Trestní odpovědnost zdravotníka za neposkytnutí pomoci). K. Cibulka zde dovozuje, že pokud by nicméně 

odbornou první pomoc poskytoval zdravotník ve zdravotnickém zařízení v rámci pracovní doby, pak se o zdravotní 

službu jedná, a to v podobě neodkladné péče ve smyslu § 5 odst. 1 ZZS. 
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rozumí vážným ohrožením zdraví; např. K. Cibulka dovozuje, že jím zpravidla bude natolik 

závažné ohrožení zdraví, které může vyústit v těžkou újmu na zdraví ve smyslu 122 odst. 2 

TZ.40   

 

Stejně tak platí, že povinnost poskytovat odbornou první pomoc rovněž nevzniká tehdy, 

je-li pomoc včas dosažitelná obvyklým způsobem. Pokud se tedy např. zubní lékař ocitne na 

místě dopravní nehody, kam již dorazila zdravotnická záchranná služba, povinnost poskytnout 

raněným osobám první pomoc se u něj neuplatní. Jak také poukazují J. Mach a J. Stolínová, ve 

svém volném čase není zdravotník za všech okolností „povinen nahrazovat sousedům běžnou 

lékařskou péči ani pohotovostní službu“.41 Smyslem ustanovení je naopak postihnout situace, 

kdy naléhavost zdravotního stavu neumožňuje ohroženému vyhledat pomoc v podobě 

zdravotní služby poskytnuté poskytovatelem, který je k tomu plně personálně i technicky 

vybaven.42 

 

Výkladové potíže nastíněné několik odstavců výše však mohou vzniknout u otázky, zda 

povinnost dle § 49 odst. 1 písm. b) ZZS trvá i tehdy, kdy ji nelze poskytnout bez ohrožení 

vlastního zdraví. ZZS hned v následujícím ustanovení garantuje zdravotnickým pracovníkům 

právo neposkytnout zdravotní služby v případě, že by při nich došlo k přímému ohrožení života 

či zdraví (§ 50 odst. 1 písm. b) ZZS). Zákon toto právo výslovně spojuje s poskytováním 

zdravotních služeb a pokud budeme vycházet z názoru, že poskytování odborné první pomoci 

není zdravotní službou, doslovným výkladem bylo by na místě dovodit, že zdravotnickým 

pracovníkům právo neposkytnout pomoc v případě ohrožení nenáleží. Dle názoru autorky by 

však takový závěr nebyl správný, neboť bychom se jím dostali do absurdní situace, kdy 

zdravotničtí pracovníci ve službě (obvykle ve zdravotnickém zařízení) disponující technickým 

vybavením včetně ochranných prostředků, budou mít možnost poskytnutí pomoci odmítnout, 

zatímco zdravotníci mimo službu „v civilu“ nikoli. Je proto na místě, přinejmenším za použití 

extenzivního výkladu § 50 odst. 1 ZZS, vztáhnout toto právo na všechny případy poskytování 

odborné první pomoci.43 

 

 
40 CIBULKA. Trestní odpovědnost zdravotníka za neposkytnutí pomoci, s. 161-168. 
41 STOLÍNOVÁ, J., MACH, J. Právní odpovědnost v medicíně. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2010. 

Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7262-686-1, s. 42. 
42 Srov. CIBULKA. Trestní odpovědnost zdravotníka za neposkytnutí pomoci, s. 161-168. 
43 Podobně BRANDTNER, A., VERNEROVÁ, M. Trestní odpovědnost zdravotníka za neposkytnutí pomoci a 

nebezpečí jako znak skutkové podstaty. Trestní právo. 2016, roč. 20, č. 4, ISSN 1211-2860, s. 13 (citace: 

BRANDTNER, VERNEROVÁ. Trestní odpovědnost zdravotníka za neposkytnutí pomoci a nebezpečí). 
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Podobně vyvstává otázka, zda při poskytování odborné první pomoci má zdravotnický 

pracovník povinnost postupovat de lege artis, která dle výslovného znění zákona dopadá na 

osoby poskytující zdravotní služby (viz bod 1.2.1). Např. K. Jirásková dochází k závěru, že i 

první pomoc poskytovaná zdravotnickým pracovníkem mimo službu je zdravotní službou, a 

tedy musí být prováděna de lege artis. Dovozuje proto, že i první pomocí poskytnutou non lege 

artis může být založena odpovědnost za újmu na zdraví (ačkoli bude každý případ nutno 

posoudit podle konkrétních okolností). Dojít k tomu může především v situacích, kdy není život 

postižené osoby přímo ohrožen, a je tudíž vyloučena okolnost vylučující protiprávnost 

v podobě krajní nouze. Jako příklad uvádí situaci, kdy zdravotník při poskytování pomoci 

překročí svoji odbornost, a v důsledku neodborného zacházení s postiženým způsobí újmu na 

zdraví. 44 Dle názoru autorky se s tímto závěrem lze ztotožnit. Sama skutečnost, že zákon užívá 

termín odborná první pomoc naznačuje, že na úroveň této pomoci budou kladeny zvýšené 

nároky. Pokud by byla požadována toliko laická první pomoc, postrádalo by navíc smysl 

stanovit zvláštní povinnost pomoc poskytovat právě zdravotnickým pracovníkům. Při 

posuzování postupu konkrétního zdravotníka však bude nutné zohlednit jeho individuální 

schopnosti, dané jeho způsobilostí v určitém oboru zdravotní péče, a také objektivní možnosti 

konkrétního případu (jak ostatně vyplývá z definice pojmu náležité odborná úrovně, která byla 

vyložena v bodě 1.2.1).  

 

Pro úplnost lze však dodat odlišný pohled, který uvádí např. O Dostál a který vychází z bodu 

28 Vysvětlující zprávy k Úmluvě o biomedicíně. Dle vysvětlující zprávy se ustanovení úmluvy 

o profesních standardech vztahují jen na zdravotnické profesionály. Z toho důvodu se čl. 4 

úmluvy „nevztahuje na ty osoby, které poskytují první pomoc v naléhavých situacích, ačkoli 

nejsou lékaři“ a „lze se domnívat, že podobná výjimka by měla platit i pro lékaře, který v době, 

kdy je mimo službu, poskytne pomoc“, neboť s ohledem na tíživost okolností nebude ani u nich 

možno odpovídající úroveň zajistit.45 

 

Porušení povinnosti poskytnout první pomoc uložená ZZS není sankcionována jako 

přestupek. Může však být zásahem do přirozeného práva člověka, a založit tak občanskoprávní 

odpovědnost za újmu dle § 2956 a násl. OZ či založit disciplinární odpovědnost dle ZČLK.46 

 
44 Jirásková in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 358. 
45 Dostál in CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. Trestní právo a zdravotnictví. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Orac, 2004, 

c2000. Studijní texty (Orac), ISBN 80-86199-75-4, s. 11 (citace: CÍSAŘOVÁ, SOVOVÁ. Trestní právo 

a zdravotnictví), s. 53. 
46 CIBULKA. Trestní odpovědnost zdravotníka za neposkytnutí pomoci, s. 161-168. 
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Může mít rovněž význam pro naplnění speciální skutkové podstaty trestného činu podle § 150 

odst. 2 TZ, jak bude pojednáno ve třetí části této práce.  

 

1.2.3. Další povinnosti zdravotnických pracovníků  

ZZS v § 49 odst. 1 písm. c) stanoví, že zdravotnický pracovník je povinen plnit další 

povinnosti uložené ZZS a dalšími právními předpisy. Jelikož poskytovatelé zdravotních služeb 

poskytující pacientům zdravotní péči prostřednictvím zdravotnických pracovníků,47 na 

zdravotnické pracovníky nepřímo dopadají mnohé povinnosti, které zákon ukládá 

poskytovatelům.48 Mezi tyto další povinnosti se řadí např. povinnost informovat pacienta o jeho 

zdravotním stavu a navrhovaných zdravotních službách, zachovávat povinnost mlčenlivosti, 

vést zdravotnickou dokumentaci či poskytovat zdravotní služby pouze se souhlasem pacienta, 

nestanoví-li zákon jinak.49 O poslední ze jmenovaných povinností je pro její zvláštní význam 

pro téma této práce blíže pojednáno v samostatné kapitole 1.3. níže.  

 

1.3. Podmínky oprávněnosti zásahu do integrity pacienta 

Jak bylo nastíněno výše, mezi nejdůležitější povinnosti zdravotnických pracovníků patří 

povinnost zdržet se zásahů do integrity (neposkytovat zdravotní služby), neudělil-li k tomu 

pacient patřičný souhlas. Vzhledem k tomu, že tento princip souvisí s nejdůležitějšími 

hodnotami lidské společnosti, jako je nedotknutelnost osoby a lidská důstojnost, je mu 

věnována značná pozornost na úrovni ústavního i podústavního práva, jak bude popsáno níže.  

 

1.3.1. Podmínky dle ústavního práva 

Klíčový pramen představují pro právní úpravu předmětné problematiky mezinárodní 

smlouvy, které jsou součástí ústavního pořádku ČR podle čl. 10 Ústavy.50 Jak již opakovaně 

potvrdil Ústavní soud,51 mezi tyto smlouvy patří také Úmluva o lidských právech 

a biomedicíně52, která proto v právním řádu ČR představuje pramen ústavního práva. Úmluva 

 
47 Viz § 2 odst. 2 písm. a) ZZS. 
48 Srov. Šustek in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 90. 
49 Srov. tamtéž. 
50 Viz nález Ústavního soudu ČR ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01. 
51 Viz nález Ústavního soudu ČR ze dne 8. 1. 2011, sp. zn. III. ÚS 449/06, zejm. IV/a odůvodnění, či nález 

Ústavního soudu ČR ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14. Srov. Policar in CÍSAŘOVÁ, D. Dříve vyslovená 

přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a praxi: monografie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 

fakulta, 2010. ISBN 978-80-87146-31-6, s. 27. 
52 Úmluva o biomedicíně byla na půdě Rady Evropy přijata dne 4. 4. 1997 a v platnost vstoupila dne 1. 12. 1999. 

Jménem České republiky byla úmluva podepsána v roce 1998 a pro ni v následně vstoupila v platnost dne 1. 10. 

2001 (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2001 Sb. M. s., znění účinné od 1. 10. 2001). 
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je v evropském právním kontextu nejdůležitějším pramenem mezinárodního práva upravujícím 

poskytování zdravotních služeb. Tato mezinárodní smlouva byla uzavřena jako reakce na 

zrychlující se vědecký pokrok a s ním související nezbytnost chránit člověka jako jednotlivce. 

V preambuli se zdůrazňuje, že „zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti 

nebo vědy“. 

 

Úmluva zakotvuje katalog práv pacientů uplatňovaných v souvislosti s praktickou 

aplikací biologie a medicíny, podle P. Šustka je úmluva pro její právní sílu a nadřazenost nad 

zákony „téměř jakousi zdravotnicko-právní ústavou, výchozím předpisem medicínského 

práva“.53, 54 Vzhledem k tomu, že většina ustanovení úmluvy jsou přímo použitelná a vzhledem 

k právnímu i společenského dopadu, který zejména pro otázky přípustnosti zásahu do integrity 

úmluva pro právní řád ČR z těchto důvodů představuje,55 bude v rámci této kapitoly rozebrána 

podrobněji. 

 

Počátek účinnosti Úmluvy o biomedicíně v českém právním řádu znamenal prudkou 

změnu. Na rozdíl od jiných zemí (zejména západní Evropy) nebyla v České republice tato 

změna výsledkem dlouhodobého vývoje.56 Přijetí Úmluvy navíc nepředcházela větší diskuze 

s veřejností.57 Právní řád nebyl na tuto změnu připraven; tehdy účinný zákon o péči o zdraví 

lidu vycházel z paternalistického přístupu, zažitého v odborné i laické veřejnosti, který ochranu 

života a zdraví pacienta upřednostňoval před ochranou jeho svobodné vůle. Náhlý vstup norem 

přepisujících základ vztahu mezi lékařem a pacientem přinesl dlouhou řadu otázek, které bylo 

posléze třeba řešit přijetím nové právní úpravy a také prostřednictvím judikatury a právní 

doktríny. Do přijetí nové úpravy bylo v případě rozporu národní zákonné úpravy s úmluvou 

nutno přednostně aplikovat úmluvu, a nikoli zákon.58 Klíčový význam má úmluva i nadále, jak 

 
53 Šustek in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 33. Hovoří se rovněž o „obecně unifikační roli“ 

úmluvy v oblasti informovaného souhlasu pacienta, přístupu pacienta k informacím o svém zdraví, vědeckého 

výzkumu či transplantací a dalších zdravotnickoprávních otázek upravených úmluvou. 
54 Podrobněji PETERKOVÁ, H. Europeizace zdravotnického práva - vliv Rady Evropy a EU na harmonizaci 

národních úprav jednotlivých členských států. Právo v európskej perspektíve. Trnava: Typi Universitatis 

Tyrnaviensis, 2011, ISBN 978-80-8082-460-0, s. 226. 
55 Srov. Šustek in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 36. 
56 DOSTÁL, O. Právní charakter zásahu do lidského těla v českém a evropském právu. Acta Universitatis 

Carolinae. Iuridica. 2004, 265-278. ISSN 0323-0619, s. 265. 
57 Císařová in CÍSAŘOVÁ, SOVOVÁ. Trestní právo a zdravotnictví, s. 11. 
58 Šustek in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 36. 
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ovšem poukazuje O. Sovová, úmluva „není rigidní dokument a musí být vykládána v souladu 

s rozvojem soudobé technologické a informační společnosti“.59 

 

Úmluva o biomedicíně v čl. 5 stanoví obecné pravidlo, podle kterého jakýkoli zákrok 

v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla 

svobodný a informovaný souhlas. Toto pravidlo může být bezprostředně aplikováno a je-li s ní 

zákon nebo jiný právní předpis nižší právní síly v rozporu, použije se přednostně ustanovení 

úmluvy.60 

 

Podle vysvětlující zprávy má pojem zákrok být vykládán široce, a zahrnuje tak „veškeré 

zdravotní výkony, zejména zákroky prováděné za účelem preventivní péče, diagnostiky, léčby, 

rehabilitace nebo výzkumu“.61 Úmluva po vzoru německé teorie62 vychází z toho, že zákrok je 

třeba považovat za protiprávní, není-li k němu dán příslušný právní titul, přičemž nejčastěji je 

tímto titulem souhlas dotčené osoby.63 Vychází se z hodnotového základu, který vyjadřuje, že 

ochrana vůle zletilého a plně svéprávného člověka se upřednostňuje před ochranou života a 

zdraví tohoto člověka.64 V případě, že bude zákrok proveden, aniž by byl příslušný právní titul 

dán, bude zákrok protiprávní, a to i tehdy, provede-li se zcela bezchybně, na náležité odborné 

úrovni, a i přesto, že jím bude dosažen sledovaný léčebný cíl.65 Právní titul k zásahu do integrity 

však nelze považovat za okolnost vylučující protiprávnost. Spíše se hovoří o jedné „z podmínek 

právnosti zákroku v oblasti péče o zdraví“,66 které musí být vedle další požadavků67 dodrženy, 

aby zásah byl proveden v souladu s právem.  

 

 
59 SOVOVÁ, O. Úmluva o biomedicíně a právo na informační sebeurčení. Časopis zdravotnického práva a 

bioetiky. 2018, roč. 8, č. 2, ISSN 1804-8137, s. 24. 
60 Holčapek a Šustek in CÍSAŘOVÁ, SOVOVÁ. Trestní právo a zdravotnictví, s. 110. Podrobněji JIRKA, V. Tzv. 

informovaný souhlas pacienta s lékařským zákrokem jako nezbytný předpoklad přípustnosti zásahu do jeho tělesné 

integrity. Právní rozhledy. 2004, roč. 12, č. 15, ISSN 1210-6410, s. 564-570. 
61 Vysvětlující zpráva k Úmluvě o biomedicíně, bod 34. 
62 Srov. Dostál in CÍSAŘOVÁ, SOVOVÁ. Trestní právo a zdravotnictví, s 69. Dále srov. Císařová in 

HOLČAPEK, T., ŠUSTEK, P., ed. Teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví: sborník z konference. 

Praha: Blanka Havlíčková, 2006. ISBN 80-85903-17-2, s. 9-10. 
63 DOSTÁL, O. Právní charakter zásahu do lidského těla v českém a evropském právu. Acta Universitatis 

Carolinae. Iuridica. 2004, ISSN 0323-0619, s. 265. 
64 Srov. Holčapek in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 233 
65 Srov. Císařová, Dostál a Sovová in CÍSAŘOVÁ, SOVOVÁ. Trestní právo a zdravotnictví, s. 47. 
66 Tamtéž, 48. 
67 Tímto požadavkem je zejména povinnost postupovat v souladu s příslušnými profesními povinnostmi 

a standardy podle čl. 4 Úmluvy. 
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Aby byl souhlas platným právním titulem k zásahu do integrity, musí být vždy svobodný 

a informovaný. Souhlas je svobodný v případě absence jakéhokoli nátlaku od jakékoli osoby.68 

Čl. 5 odst. 3 úmluvy zakotvuje související právo dotčené osoby svůj souhlas kdykoli svobodně 

odvolat. To ovšem neznamená, že by odvolání souhlasu mělo být respektováno vždy; může 

nastat situace, kdy by přerušení zákroku vedlo k závažnému ohrožení zdraví pacienta a takový 

postup nebude možný s ohledem na povinnost zdravotníka řídit se profesními standardy.69  

 

Aby byl naplněn požadavek informovanosti souhlasu, vyžaduje se, aby byla dané osobě 

poskytnuta možnost zvážit užitečnost a nutnost léčebného cíle a metod na straně jedné a na 

straně druhé rizika, nepohodlí nebo bolesti, které zákrok zapříčiní. Tyto informace musejí být 

poskytnuty dostatečně srozumitelně a formulovány vhodně s ohledem na konkrétního 

pacienta.70 Druhý odstavec čl. 5 stanoví, že pacient musí být předem řádně informována o účelu 

a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Informace ohledně rizik musí obsáhnout 

kromě rizik inherentně spojenými se samotným zákrokem (či jeho alternativami) rovněž rizika, 

která vyplývající z individuálních charakteristik jednotlivých pacientů (např. věk nebo 

přítomnost dalších onemocnění). Výčet poskytovaných informací v čl. 5 odst. 2 není 

vyčerpávající, ze zvláštností jednotlivých případů může vyplynout nutnost poskytnout 

informace další, bez jejichž poskytnutí by souhlas pacienta nemohl být považován za 

informovaný. Zároveň je stanovena povinnost přiměřeným způsobem zodpovědět všechny 

otázky, které pacient vznese.71 

 

Úmluva o biomedicíně nepředepisuje pro souhlas určitou formu. Souhlas může být ústní 

či písemný a je třeba formu stanovit vhodně s ohledem na povahu zákroku. U zákroků rutinních 

bude většinou dokonce přijatelné, aby byl souhlas dán konkludentně (např. běžné změření 

krevního tlaku může zdravotnický pracovník pacientovi provést, aniž by pacient k tomuto 

diagnostickému zákroku udělil výslovný souhlas, pokud pacient za účelem změření natáhne 

paži a z jeho chování navenek nelze usuzovat, že by se pacient měření bránil). Dle vysvětlující 

zprávy však i v případě konkludentního souhlasu platí, že souhlas musí být patřičně 

 
68 Vysvětlující zpráva k Úmluvě o biomedicíně, bod 35. 
69 Tamtéž, bod 38. 
70 Tamtéž, bod 36. 
71 Tamtéž, bod 35. Právo pacienta být informován o svém zdravotním stavu je zakotveno také v čl. 10 odst. 2 

Úmluvy o biomedicíně, podle kterého je každý oprávněn znát veškeré informace shromažďované o jeho 

zdravotním stavu. V následujících ustanoveních je zároveň stanovena povinnost (až na stanovené výjimky) 

respektovat přání pacienta, aby takto informován nebyl. Toto přání ovšem podle vysvětlující zprávy nezbavuje 

lékaře (resp. poskytovatele zdravotních služeb) povinnosti vyžádat si před zákrokem pacientův souhlas 

(Vysvětlující zpráva k Úmluvě o biomedicíně, bod 40).  
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informovaný. Pokud ovšem kupříkladu jde o invazivní léčebné či diagnostické zákroky (např. 

laparoskopie či endoskopie), výslovný souhlas by měl být vyžadován.72 

 

Úmluva o biomedicíně pamatuje na situace nouze vyžadující neodkladná řešení, kdy 

souhlas dotčené osoby nelze získat. Pro takové případy stanoví úmluva výjimku z obecného 

pravidla stanoveného čl. 5 a 6 a dovoluje okamžitě provést lékařský zákrok, je-li pro prospěch 

zdraví dotčené osoby nezbytný a je-li jej třeba provést bezodkladně (čl. 8). Vyžaduje se však, 

aby i v situacích nouze zdravotnický pracovník vyvinul veškeré úsilí, které lze rozumně 

požadovat, aby určil, jaká by pravděpodobně byla vůle pacienta.73 Úmluva zároveň stanoví, že 

bude brán zřetele na dříve vyslovená přání. Tento institut je zakotven v čl. 9 úmluvy a byl 

rovněž promítnut do ZZS (viz níže). Na možnosti omezení práv plynoucích z úmluvy pak 

úmluva pamatuje v čl. 26. 

 

Další mezinárodní smlouvou, jež je součástí českého právního řádu ve smyslu čl. 10 

Ústavy a která nachází své uplatnění v oblasti zdravotnictví, je Úmluva o ochraně lidských práv 

a základních svobod (EÚLP). EÚLP obsahuje obecný katalog lidských práv a přestože není 

v prvé řadě cílena na ochranu práv ve zdravotnictví, někteří autoři zdůrazňují její význam 

v medicíně s poukazem na její častou aplikaci ve významných de facto medicínských případech 

(např. Pretty v. UK ze dne 29. 4. 2002, stížnost č. 2346/02).74 Význam pro ochranu tělesné 

a morální integrity člověka (ve zdravotnictví) má především čl. 8, který garantuje každému 

právo na respektování soukromého a rodinného života.75  

 

Při výkladu o ochraně integrity pacienta před neoprávněnými zásahy v rámci ústavního 

pořádku ČR nelze pochopitelně opomenout ani relevantní ustanovení Listiny základních práv 

a svobod. Právo na poskytování zdravotní péče pouze se svobodným a informovaným 

souhlasem se dovozuje zejména z práva na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí 

zakotveného v čl. 7 odst. 1 Listiny a práva na ochranu před neoprávněnými zásahy do 

 
72 Vysvětlující zpráva k Úmluvě o biomedicíně, bod 37. 
73 Tamtéž, bod 57. K ochraně osob neschopných vyslovit souhlas viz čl. 6 a 7 Úmluvy o biomedicíně. 
74 PETERKOVÁ, Helena. Europeizace zdravotnického práva - vliv Rady Evropy a EU na harmonizaci národních 

úprav jednotlivých členských států. Právo v európskej perspektíve. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011, 

ISBN 978-80-8082-460-0, s. 223. 
75 K principu ochrany autonomie pacienta dle EÚLP viz blíže MALÍŘ, J., DOLEŽAL, T. Evropská úmluva o 

ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-224-5, s. 70-97. Dále viz Kratochvíl in KMEC, J. a kol. Evropská úmluva o lidských 

právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3, s. 863-962. 
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soukromého a rodinného života dle čl. 10 odst. 2 Listiny.76 Z principu nedotknutelnosti osoby 

se dovozuje, že „jakýkoliv zásah do tělesné a duševní integrity je nepřípustný, pokud se tak 

neděje na základě svobodného a informovaného souhlasu dané osoby“.77 Ke zdravotnickým 

zásahům do integrity se ve své rozhodovací praxi již vícekrát vyjadřoval také Ústavní soud, 

který již na počátku tohoto tisíciletí poukázal, že „nelze stavět lékařskou diagnózu nad právo“.78 

Judikaturní závěry Ústavního soudu k otázce konfliktu mezi právem pacienta odmítnout zákrok 

a povinností zdravotnického pracovníka poskytovat péče budou podrobně rozebrány v kapitole 

3.5. této práce. 

 

1.3.2. Podmínky dle podústavního práva 

Práva a povinnosti stanovená Úmluvou o biomedicíně v českém právním řádu specifikuje 

na zákonné úrovni zejména ZZS. Výchozím ustanovením pro úpravu informovaného souhlasu 

je § 28 odst. 1 ZZS, dle kterého lze pacientovi poskytnout zdravotní služby jen s jeho 

svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak. Podmínky poskytnutí 

platného souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb z hlediska obsahu i formy jsou blíže 

upraveny zejm. v § 34 ZZS (viz níže). Je však na místě také poznamenat, že informovaného 

souhlasu se dotýkají i mnohá ustanovení OZ a ačkoli by se mohlo na první pohled jevit, že ZZS 

je jakožto předpis upravující zvláštní problematiku vůči OZ ve vztahu speciality, není tomu tak 

vždy a vztah mezi těmito dvěma předpis je tak často poměrně složitý.79 

 

Souhlas je svobodný, je-li dán bez jakéhokoli nátlaku. Souhlas je informovaný, jsou-li 

pacientovi před udělením souhlasu poskytnuty všechny relevantní informace v souladu s § 31 

ZZS. Souhlas se považuje za informovaný také v případě, že se pacient podání informací vzdal 

v souladu s § 32 odst. 1 ZZS (viz § 34 odst. 1 ZZS). 

 

V některých případech se vyžaduje, aby byl souhlas dán písemně. Písemnou formu musí 

mít vždy souhlas s hospitalizací. Dále se písemná forma vyžaduje v případech, kdy tak určí sám 

poskytovatel s ohledem na charakter zdravotních služeb, které mají být poskytovány, nebo 

pokud tak stanoví jiný právní předpis (§ 34 odst. 2 ZZS.). Např. občanský zákoník ji stanoví 

 
76 Srov. Holčapek in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 233-234. 
77 Langášek in WAGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, T., POSPÍŠIL, I. a kol. Listina základních práv 

a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7357-

750-6, s. 186-210. 
78 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 18. 5. 2001, sp. zn. IV. ÚS 639/2000.  
79 Viz Holčapek in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 236. 
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mj. pro případy zásahů do integrity, při kterých má dojít k oddělení části těla, která se 

neobnovuje (§ 96 odst. 1 OZ). Další zákony obsahují speciální úpravu souhlasu poskytovaného 

pro zvláštní zdravotní služby (např. umělé přerušení těhotenství, umělé oplodnění, 

transplantace apod.), přičemž tyto zákony obvykle stanoví na formu či obsah souhlasu přísnější 

požadavky. Mezi tyto zvláštní zákony patří např. zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání 

a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), či zákon č. 66/1986 Sb., o 

umělém přerušení těhotenství. 

 

ZZS upravuje postup pro také případy, kdy pacient souhlas s poskytnutím zdravotních 

služeb odmítne vyslovit. Takovému pacientovi se opětovně podá informace o jeho zdravotním 

stavu tak, aby bylo zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví 

nebo ohrozit život. Pokud ani poté pacient souhlas nevysloví, učiní o tom prohlášení písemně, 

tzv. revers. Zákon rovněž obsahuje ustanovení o možnosti souhlas odvolat. Pacient tak může 

učinit kdykoli kromě případů, kdy byly již zdravotní služby započaty a jejich přerušení by 

znamenalo vážné poškození zdraví či ohrožení života. Komentářová literatura ovšem od 

odmítnutí zdravotních služeb odlišuje situaci, kdy se pacient rozhodne pro variantu léčby, která 

není ze strany zdravotnického pracovníka doporučována jako nejvhodnější, ale která přesto 

bude představovat postup de lege artis.80 I tento typ rozhodnutí mají nicméně poskytovatelé, 

resp. zdravotničtí pracovníci, povinnost respektovat. 

 

Odmítne-li pacient podepsat revers či odvolání souhlasu, uvede se tato skutečnost 

do záznamu ve zdravotnické dokumentaci, který podepíše zdravotnický pracovník a svědek. 

Podobně se postupuje i v případě, kdy pacient nemůže souhlas vyslovit požadovaným 

způsobem, přestože je jeho projev vůle nepochybný (učiní tak např. pokynutím hlavy).81 

 

Vedle toho vymezuje ZZS případy, kdy je možné zdravotní služby poskytnout i bez 

informovaného souhlasu či dokonce proti vůli pacienta. Takto lze poskytnout toliko 

neodkladnou péči82 a pouze tehdy, je-li dána některá z následujících podmínek (§ 38 odst. 3 

ZZS): 

 
80 MACH. ZZS: Komentář, s. 138.  
81 § 34 odst. 3-6 ZZS. 
82 Poskytnout lze tedy pouze péči, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně 

ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo 
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a) pacient je v takovém zdravotním stavu, který mu neumožňuje souhlas vyslovit (tím 

nejsou dotčena ustanovení o dříve vysloveném přání, viz níže), nebo 

b) jedná se o léčbu vážné duševní poruchy, jejíž neléčení by se vší pravděpodobností 

vedlo k vážnému poškození zdraví pacienta. 

Kromě toho lze bez souhlasu pacienta poskytovat zdravotní služby, které stanoví zákon 

o ochraně veřejného zdraví (jedná se např. o povinnost podrobit se léčení některých infekčních 

onemocnění) a záchytnou službu.83 

 

 V některých situacích v praxi je uplatnění podmínky podle písm. a) poměrně jednoznačné 

– např. v případech, kdy je přivolána zdravotnická záchranná služba k pacientovi, který se po 

dopravní nehodě nachází v bezvědomí. Ustanovení však může dopadat i na další situace, ve 

kterých může být složité posoudit, zda pacientovi jeho zdravotní stav umožňuje vyslovit právně 

relevantní souhlas či nesouhlas, nebo nikoli – např. z důvodu vlivu návykových látek nebo šoku 

způsobeného vážným zraněním. V takových případech je na zdravotnickém pracovníkovi, aby 

situaci vyhodnotil, a doporučuje se tyto okolnosti pečlivě zaznamenat do zdravotnické 

dokumentace.84 V každém případě je třeba zdůraznit, že nemožností získat souhlas pacienta se 

rozumí absence schopnosti pacienta souhlas vyslovit, nikoli jeho odepření.85  

 

 ZZS zakotvuje rovněž institut dříve vysloveného přání. Jeho prostřednictvím může 

pacient předem vyslovit souhlas či nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb pro případ, že 

se dostane do stavu, kdy jej již nebude moci vyslovit (viz § 36 ZZS). Splňuje-li toto přání 

veškeré zákonem stanovené náležitosti (které jsou poměrně přísné), je poskytovatel povinen jej 

respektovat – a to i tehdy, pokud by jinak bylo možné poskytnout péči bez souhlasu dle § 38 

odst. 3 písm. a) ZZS.86  

 

 Pro případ, kdy pacient nemůže vyslovit souhlas se zdravotními službami, které zároveň 

nelze poskytnout bez souhlasu (a poskytovatel nemá k dispozici dříve vyslovené přání 

 
intenzivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí (viz § 5 odst. 1 písm. a) 

ZZS).  
83 § 34 odst. 7 ZZS. Zvláštní ustanovení se uplatní v případě hospitalizace pacienta bez souhlasu (viz zejm. § 38 

odst. 1, 2 a § 40 ZZS). 
84 Srov. MACH. ZZS: Komentář, s. 140-142. 
85 Holčapek in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 234. 
86 K problematice dříve vysloveného přání viz blíže DOLEŽAL, A. Dříve vyslovená přání (advance directives). 

Právní a etické úvahy. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2017, roč. 7, č. 2, s. 1-15. ISSN 1804-8137. 
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pacienta), upravuje zákon zástupný souhlas v § 34 odst. 7 ZZS, tj. souhlas osoby určené 

pacientem či zákonem vymezené osoby blízké.    

 

Pro úplnost je třeba dodat, že specifická úprava platí v případě zdravotních služeb 

poskytovaným nezletilým pacientům a pacientům s omezenou svéprávností, kdy bývá možné 

(za splnění zákonem stanovených podmínek) uplatnit souhlas zákonného zástupce (resp. 

opatrovníka).87 Nelze rovněž opomenout, že pro případy, kdy má určitá osoba (třebaže plně 

svéprávná) omezenu schopnost právně jednat, upravuje občanský zákoník také tzv. podpůrná 

opatření (§ 38 a násl. OZ). Mezi tato opatření patří mj. nápomoc při rozhodování a zastoupení 

členem domácnosti. Institut nápomoci při rozhodování (§ 45 a násl. OZ) spočívá v poskytování 

podpory na základě smlouvy, kterou schvaluje soud, přičemž podpůrce (na rozdíl od 

opatrovníka) za podporovanou osobou nejedná, nýbrž při jednání poskytuje nápomoc. Institut 

zastoupení členem domácnosti (§ 49 a násl. OZ) pak umožňuje, aby za zletilého, kterému 

duševní porucha brání právně jednat a který nemá jiného zástupce, zastupovala navenek některá 

z vymezeného okruhu osob, která s touto osobou žila stanovenou dobu ve společné 

domácnosti.88 

 

1.3.3. Trestní právo jako ultima ratio při nesplnění oprávněnosti zásahu 

Jak bylo vyloženo výše, provedení zákroku bez patřičného svolení ze strany pacienta je 

zákrokem protiprávním, znamená zásah do práv pacienta a jako takový může vyvolávat právní 

odpovědnost zdravotnického pracovníka, který zákrok provedl. Lze si položit otázku, zda může 

vyvolat i odpovědnost trestněprávní.  

 

Trestní zákon v současném právním řádu ČR neobsahuje skutkovou podstatu, která by 

výslovně a specificky postihovala poskytnutí zdravotní služby bez souhlasu pacienta. Je tomu 

tak na rozdíl od právních řádů např. Rakouska či Polska.89 Rakouský trestní zákoník zná trestný 

čin svévolné léčby,90 kterým se postihuje jednání spočívající v provádění zákroku bez souhlasu, 

a to i pokud by byl v souladu s pravidly lékařské vědy (viz § 110 rakouského trestního 

zákoníku). Dle § 110 odst. 2 odpovědnost za tento trestný čin za určitých okolností nevznikne, 

 
87 Viz zejm. § 35 a § 38 odst. 4, 5 ZZS, § 95 a § 100-102 OZ. Blíže ke způsobilosti udělit souhlas u nezletilých 

osob a osob stižených dušení poruchou viz Salač in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 251-254.  
88 Viz Frinta a Frintová in DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. 2., 

aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-187-3, s. 228-232. 
89 Holčapek in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 345. 
90 Překlad autorky.  
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pokud souhlas nebyl dán z důvodu, že by odložení zákroku vážně ohrozilo život či zdraví 

ošetřovaného. Dle odst. 3 lze pachatele tohoto trestného činu stíhat pouze na žádost 

ošetřovaného.  

 

Jak bylo uvedeno výše, české trestní právo takový trestný čin nezná. Provedení zákroku 

bez souhlasu (který jinak splňuje ostatní podmínky stanovené právní předpisy, tj. je proveden 

oprávněnou osobou, na náležité odborné úrovni apod.) ovšem může v určitých situacích 

představovat naplnění skutkové podstaty některého trestného činu proti svobodě.91 V úvahu 

připadá zejména trestný čin poškození cizích práv (§ 181 TZ), omezování osobní svobody (§ 

171 TZ) nebo zbavení osobní svobody (§ 170 TZ).92  

 

Poškození cizích práv spočívá v jednání, kterým pachatel uvede jiného v omyl nebo jeho 

omylu využije, a způsobí tím vážnou újmu na jeho právech. V judikatuře českých soudů se tak 

již objevil např. případ, kdy pachatel využil toho, že jej pacientka v nemocnici mylně 

považovala za lékaře, a strpěla proto jeho intimní doteky na svém těle.93 

 

Omezování či zbavení osobní svobody je nutno vnímat jako zásah do volného pohybu 

člověka, ke kterému dojde na krátkou dobu (tj. omezování) či dobu delší, které se povahou blíží 

uvěznění (tj. zbavení).94 Naplnění těchto skutkových podstat by připadalo v úvahu, např. pokud 

by došlo k nedobrovolné hospitalizaci nebo neoprávněné celkové anestezii.95 

 

České trestní právo se dosud zjevně kloní k východisku, že neoprávněné zásahy do 

integrity pacienta lze prostřednictvím trestního práva postihovat jen ve výjimečných 

a specifických případech, tj. k trestněprávní odpovědnosti přikročit jako k nejzazšímu 

prostředku (tzv. ultima ratio) pouze tehdy, pokud jsou ostatní právní či mimoprávní prostředky 

neúčinné.96 Tento přístup se v minulosti projevil např. ve stanovisku Nejvyššího státního 

zastupitelství z roku 1998, podle kterého provedení léčebného nebo vyšetřovacího úkonu de 

 
91 Vokoun in ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, O., GŘIVNA, T., HERCZEG, J., VANDUCHOVÁ, M., VOKOUN, 

R. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-358-7, s. 231 

(citace: ŠÁMAL. Trestní právo hmotné). Dle R. Vokouna bude ovšem vždy třeba zvážit, zda nebude trestní 

odpovědnost vyloučena okolností vylučující protiprávnost v podobě krajní nouze. 
92 Holčapek in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 345-346. 
93 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 1. 1996, sp. zn. 4 To 948/95. 
94 Viz JELÍNEK. Trestní právo hmotné, s. 573-574. 
95 Holčapek in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 346. 
96 Zásada subsidiarity trestní represe, viz JELÍNEK. Trestní právo hmotné, s. 33.  
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lege artis bez souhlasu nenaplňovalo ani formální znaky trestného činu (dle tehdejší právní 

úpravy).97  

 

Také v nedávné judikatuře Ústavního soudu se setkáme s tvrzením, že „poskytování 

zdravotní péče je vysoce žádoucí a společensky prospěšnou činností“, a v případech, kdy 

„zdravotničtí pracovníci v dobré víře poskytují zdravotní péči s úmyslem zlepšit zdraví, či přímo 

zachránit životy pacientů, nelze tuto činnost v žádném případě kriminalizovat“.98 V českém 

právním prostředí stále převažuje tendence nekriminalizovovat ty zásahy, které jsou 

neoprávněně vykonány bez souhlasu či dokonce proti vůli pacienta – avšak jsou provedeny de 

lege artis.99 

 

Jak však bylo nastíněno výše v této kapitole, důraz na autonomii vůle pacienta se 

za poslední desetiletí rozvíjel poměrně rychle a vývoj v podobném směru lze očekávat 

i do budoucna. Je proto otázkou, zda nedojde také ke změně vnímání související trestní 

odpovědnosti.  

 

Jakkoli se autorka ztotožňuje s názorem, že výkon zdravotnického povolání je nutno 

vnímat jako vysoce prospěšnou činnost, pročež kriminalizace zdravotníků představuje v zásadě 

negativní jev, de lege ferenda by dle jejího názoru mělo trestní právo na uvedený vývoj 

reagovat. Zdravotnické zákroky se leckdy dotýkají nejintimnější sféry člověka. Na neoprávněné 

zásahy do této sféry v jiných kontextech přitom trestní právo de lege lata reaguje dosti citlivě 

(viz např. § 176 či § 182 TZ). Nelze se přitom a priori domnívat, že by zdravotnický zákrok 

provedený proti vůli (jakkoli je proveden de lege artis) nebyl způsobilý přivodit úměrně 

závažnou újmu. Společenská škodlivost pak může dosáhnout úrovně, která bude znamenat 

nutnost reagovat prostřednictvím trestního práva. Jako vhodné řešení by se proto de lege 

ferenda jevila cesta speciální-privilegované skutkové podstaty, která by (např. po vzoru 

Rakouska) zohledňovala specifika zdravotnických zákroků a umožňovala by postihnout 

prostředky trestního práva ty situace, které svou závažností odůvodní jejich aplikaci jako ultima 

ratio. 

 
97 Stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 7. 12. 1998, č. 6/1998 Sb. v. s. NSZ. 
98 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 2. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 1565/14. Shodně také ŠREJTOVÁ, K. Pojem 

„lege artis“ a trestní odpovědnost v medicíně. Trestněprávní revue. 2013, roč. 12, č. 6. ISSN 1213-5313, s. 135: 

„Právě výkon zdravotnické profese, jehož primárním účelem je zachraňování lidských životů a zlepšování lidského 

zdraví, zásadně (terminologií trestního zákona) snižuje společenskou nebezpečnost jinak protiprávního jednání.“ 
99 Srov. Dostál in CÍSAŘOVÁ, SOVOVÁ. Trestní právo a zdravotnictví, s. 95. 
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2. Trestný čin neposkytnutí pomoci dle 150 TZ 
 

2.1.  Obecné výklady k podmínkám vzniku trestní odpovědnosti 

 
Dle účinné právní úpravy je trestným činem protiprávní čin, který trestní zákon označuje 

za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně (§ 13 TZ). Ke vzniku trestní 

odpovědnosti je tedy třeba, aby byly současně splněny dvě podmínky, kterými jsou 

protiprávnost a naplnění znaků uvedených v trestním zákoně.100 Hovoří se zde o pojmových 

znacích trestného činu, které část právní teorie rozděluje na protiprávnost, obecné znaky 

a typové znaky trestného činu.101, 102 

 
Prvním z pojmových znaků trestného činu je protiprávnost, kterou se rozumí „rozpor 

s právní normou v rámci právního řádu“.103 Rozlišuje se protiprávnost formální a materiální. 

Materiální protiprávnost vyjadřuje, že dané jednání je natolik společensky škodlivé, že je třeba 

reagovat na něj prostřednictvím trestního práva.104 Formální protiprávnost se oproti tomu chápe 

jako protinoremnost ve vztahu k právnímu řádu, a to právnímu řádu jako celku.105 

Při posuzování trestní odpovědnosti proto nelze trestněprávní normy vnímat izolovaně od těch 

mimotrestních; protiprávnost je často způsobena právě porušením mimotrestních předpisů. 

Předpokládá se přitom, že systém právního řádu neobsahuje vnitřní rozpory a není přípustné, 

aby v některém z jiných právních odvětví (např. v právu občanském či správním) bylo 

dovoleno jednání, které by trestní právo považovalo za protiprávní.106 

 

Mezi obecné znaky trestného činu patří stanovený věk a příčetnost (v případě 

mladistvých pachatelů také rozumová a mravní vyspělost). Zákon je stanoví shodně 

pro všechny trestné činy,107 pro případ trestného činu neposkytnutí pomoci zde tedy neplynou 

žádná specifika. V této diplomové práci proto nebude o obecných znacích blíže pojednáno. 

 

 
100 JELÍNEK. Trestní právo hmotné, s. 126. 
101 Tamtéž, s. 134. Odlišně např. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1591-1597 (citace: ŠÁMAL. Trestní zákoník: komentář). 
102 K trestní odpovědnosti blíže srov. SOLNAŘ, V., FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D. Základy trestní odpovědnosti: 

systém českého trestního práva. 1. vyd. (jako Základy trestní odpovědnosti 2. vyd.). Praha: Orac, 2003. ISBN 80-

86199-74-6. 
103 JELÍNEK. Trestní právo hmotné, s. 127. 
104 Tamtéž. 
105 Novotný in ŠÁMAL. Trestní právo hmotné, s. 91-92. 
106 JELÍNEK. Trestní právo hmotné, s. 128. 
107 Tamtéž, s. 134-135. 
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Oproti tomu typovými znaky trestného činu jsou znaky skutkové podstaty trestného činu. 

Tyto znaky od sebe odlišují navzájem jednotlivé trestné činy tím, že určují jejich objekt, 

objektivní stránku, subjekt a subjektivní stránku.108  

 

2.2.  Typové znaky trestného činu dle § 150 TZ v obecné rovině 

V této kapitole budou rozebrány podmínky vzniku trestní odpovědnosti u trestného činu 

neposkytnutí pomoci v obecné rovině. Trestný čin neposkytnutí pomoci je českém právním 

řádu v současnosti zakotven v § 150 TZ v následujícím znění: 

 

(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. 

 

Trestný čin neposkytnutí pomoci je příkladem obecné povinnosti konat. Jak bude dále 

vyloženo níže, nejedná se o trestní odpovědnost za způsobený následek či účinek (jako je tomu 

u zvláštní povinnosti konat), nýbrž pouze za samotné porušení povinnosti jednat (konat).109 

 

Trestný čin neposkytnutí pomoci je tvořen dvěma skutkovými podstatami rozdělenými 

do dvou odstavců, přičemž skutková podstata podle odst. 2 je ve vztahu speciality ke skutkové 

podstatě dle odst. 1. Jedná se o dvě základní skutkové podstaty, nikoli skutkovou podstatu 

základní a kvalifikovanou.110 

 

 

 

 

 

 
108 Tamtéž, s. 134. 
109 Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 12. 2008, sp. zn. 8 Tdo 1421/2008. 
110 Dolenský a Hořák in ŠÁMAL. Trestní právo hmotné, s. 575. 
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2.2.1.  Skutková podstata dle § 150 odst. 1 TZ 

Objektem trestného činu neposkytnutí pomoci je lidský život a zdraví,111 kterou zákonodárce 

pokládá za hodnotu nejvyšší, jak dokládá její zařazení v hned první hlavě TZ,112 Účelem je 

postihovat jednání pachatele, které spočívá v nečinném přihlížení tomu, že je jiná osoba 

v ohrožení života či navenek jeví znaky vážné poruchy zdraví, když zároveň není dán žádný 

omluvitelný důvod, který by bránil na pomoc této osobě zakročit. Dle důvodové zprávy 

povinnost vyvinout aktivitu a poskytnout pomoc v takovém případě vyplývá „ze zásady 

humanizmu a vztahu člověka k člověku“. Naopak nečinnost je vnímána jako rozporná se 

základními zásadami lidského společenství a zásadami humanity.113 Jednání spočívající 

v indiferenci k utrpení jiného člověka se považuje za nežádoucí: z hlediska trestního práva se 

proto nevyžaduje, aby byl trpící úspěšně zachráněn, ale aby osoby v jeho okolí svým konáním 

směřovali k vyčerpání možných prostředků ke zmírnění jeho utrpení.114 

 

V průběhu trestního řízení musí být existence objektu jako jednoho ze znaků trestného činu 

náležitě prokázána a odůvodněna, přičemž je nezbytné, aby objekt existoval v okamžiku, kdy 

se měl pachatel činu dopustit. To znamená, že nesmějí být žádné pochybnosti o tom, že v době 

spáchání existoval život či zdraví ohrožené osoby – v opačném případě by pachatel by nebyl 

dán žádný zájem, který by pachatel mohl ohrozit; jinými slovy žádnou osobu nelze kupř. 

zdravotníka trestně stíhat za to, že se rozhodl neresuscitovat zemřelého.115  

 

Co se týká objektivní stránky, jednání záleží u obou skutkových podstat v neposkytnutí 

potřebné pomoci. Obě skutkové podstaty lze spáchat pouze opomenutím. Jedná se tedy o trestný 

čin čistě omisivní.116 Ke vzniku trestní odpovědnosti není vyžadováno, aby jednání pachatele 

mělo účinek na zdraví či životě poškozeného, pachatel tudíž odpovídá toliko „za neposkytnutí 

 
111 Fremr in DRAŠTÍK, A., FREMR, R., DURDÍK, T., RŮŽIČKA, M., SOTOLÁŘ, A. a kol. Trestní zákoník: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-790-4, s. 895-917 

(citace: DRAŠTÍK. Trestní zákoník: komentář). 
112 Srov. Dolenský a Hořák in ŠÁMAL. Trestní právo hmotné, s. 550.  
113 ŠÁMAL. Trestní zákoník: komentář, s. 1591-1597. 
114 Tamtéž. Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2018, sp. zn. 6 Tdo 22/2018, bod 12: „Předmětná 

skutková podstata, mimo jiné, chrání před přehlížením vážných poruch zdraví či jiných vážných onemocnění 

druhých osob, jež vyžadují poskytnutí pomoci, a to za účelem zabránění vzniku další újmy na jejich zdraví“. 
115 Tento závěr vyslovil Nejvyšší soud kupř. v rámci případu, které se týkal lékaře, jenž byl trestně stíhán za to, že 

v průběhu svých služeb u záchranné služby u celkem tří osob konstatoval exitus letalis, aniž by „využil všech 

možností, které kardiopulmonální resuscitace vyžaduje“. Lékař se hájil tím, že u všech poškozených shledal tzv. 

Tonelliho příznak, který odborníci označují za nezpochybnitelný znak smrti objevující se jako první. Soud zde 

zdůrazňoval „význam objasnění okamžiku tzv. biologické smrti“ (usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 12. 

2008, sp. zn. 8 Tdo 1421/2008). 
116 Shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2018, sp. zn. 6 Tdo 22/2018, bod 11. 
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pomoci, a nikoli za vzniklou poruchu (újmu na zdraví nebo smrt), která nastala v důsledku 

neposkytnutí pomoci“.117 Stupeň poškození není ani důvodem pro udělení vyšší trestní sazby.118 

 

Předmětem útoku je tzv. ohrožená osoba. Touto osobou je jiná osoba (tj. osoba odlišná 

od pachatele), která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného 

vážného onemocnění. Co se týče známek vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného 

onemocnění, podstatné je, jak se stav této osoby jeví navenek (resp. jak jej osoba povinná 

poskytnout pomoc vnímá). Ohrožená osoba takové známky jeví v případě, že u ní došlo 

k poruše zdraví „za okolností a podmínek, z nichž i bez odborných znalostí lze usuzovat na 

vážné nebo životu nebezpečné zranění“119 nebo jestliže jsou dány „symptomy, které se i laikovi 

jeví jako projev ohrožení života a zdraví“120. Nezáleží přitom na původu tohoto ohrožení ani na 

tom, zda si jej ohrožená osoba přivodila sama.121 Tento znak bude naplněn i v případě, kdy se 

stav jako závažný výše popsaným způsobem pouze jeví, tj. i když ve skutečnosti takto závažný 

není.  

 

Zákon vyžaduje, aby ohrožené osobě byla poskytnuta potřebná pomoc. Dle judikatury je jí 

třeba rozumět „takovou pomoc, která je potřebná k odvrácení nebo snížení nebezpečí smrti nebo 

další újmy na zdraví zraněné osoby“122 a dle literatury dále pomoc nutná pro odvrácení další 

újmy na zdraví, pomoc nutná pro ošetření zranění či jiného typu vážné poruchy zdraví aj.123 

Soudní praxe dále dovodila, že potřebnou pomocí se nerozumí jen pomoc, která by spolehlivě 

vedla k záchraně; pachatel tedy bude odpovídat i tehdy, pokud by bylo prokázáno, že pomoc 

spolehlivě vedoucí k záchraně nebyl s to poskytnout.124  

 

Jakou má mít pomoc povahu, se odvíjí od okolností konkrétního případu a od schopností 

pachatele.125 Je-li však zřejmé, že neodborný zásah by mohl zvýšit již existující nebezpečí, je 

třeba dát přednost přivolání odborné pomoci.126 Pokud pomoc již poskytuje někdo jiný, 

 
117 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2018, sp. zn. 6 Tdo 22/2018, bod 11. 
118 Hasch in JELÍNEK. Trestní právo hmotné, s. 549. 
119 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 4. 11. 1966, sp. zn.  6 Tz 57/66. 
120 Dolenský a Hořák in ŠÁMAL. Trestní právo hmotné, s. 577. 
121 ŠÁMAL. Trestní zákoník: komentář, s. 1591. 
122 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 4. 11. 1966, sp. zn.  6 Tz 57/66. 
123 ŠÁMAL. Trestní zákoník: komentář, s. 1591-1597. Dále viz např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 4. 

2012, sp. zn. 6 Tdo 1368/2011. 
124 Rozhodnutí Krajského soudu v Liberci ze dne 18. 10. 1951, sp. zn. 6 Tk 72/51. 
125 ŠÁMAL. Trestní zákoník: komentář, s. 1591-1597. 
126 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 12. 3. 1963, sp. zn.  1 Tz 7/63. 
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přistoupivší osoba má povinnost poskytnout pomoc tehdy, jestliže tato může pomoc poskytnout 

účinněji nebo jestliže je pro poskytnutí pomoci nezbytné, aby se na ní podílelo více osob.127  

 

V případě skutkové podstaty dle odst. 1 nevzniká povinnost poskytnout pomoc v případě, 

že tak není možné učinit bez nebezpečí pro sebe nebo pro jiného. Toto nebezpečí zákon blíže 

nedefinuje, dle judikatury Nejvyššího soudu bude vždy záležet na konkrétních okolnostech. 

Postačí však prosté nebezpečí, které nemusí vůbec vést k nebezpečí smrti či těžké újmy 

na zdraví ani takovým závažným následkem hrozit, přičemž „obava osoby, která z uvedeného 

důvodu neposkytne pomoc, tak musí být přiměřená pomoci, kterou má poskytnout“.128 Zároveň 

platí, že je-li možné potřebnou pomoc poskytnout i jiným způsobem – způsobem, s nímž 

nebezpečí nebude spojeno, povinnost poskytnout pomoc není dotčena. Dovozuje se také, že 

nebezpečím ve smyslu tohoto ustanovení nelze rozumět nebezpečí zahájení trestního stíhání.129  

 

Trestný čin je dokonán, jestliže pachatel nezačne poskytovat pomoc neprodleně, jakmile si 

uvědomí stav ohrožené osoby. Trestný čin je dokonaný i v případě, že se pachatel vrátí a začne 

pomoc poskytovat na základě zásahu jiné osoby.130 

 

Z hlediska subjektivní stránky lze trestný čin neposkytnutí pomoci spáchat pouze úmyslně. 

Ve vztahu ke skutečnostem zakládajícím trestní odpovědnost pachatele musí být tedy zároveň 

přítomna složka vědění i složka volní.131 Úmysl pachatele se musí vztahovat ke skutečnosti, že 

opomene poskytnout potřebnou pomoc osobě, o které si uvědomuje, že je v zákonem 

stanoveném ohrožení. Jelikož však ke vzniku trestní odpovědnosti není vyžadováno, aby 

jednání pachatele způsobilo následek na zdraví či životě poškozeného, není relevantní, zda 

úmysl pachatele k těmto účinkům směřoval či nikoli.132 Úmysl pachatele může být přímý či 

nepřímý, tj. trestní odpovědnost může být založena tehdy, pokud pachatel věděl, že chráněný 

zájem ohrozit může, a takové ohrožení způsobit chtěl (úmysl přímý), i tehdy, pokud pachatel 

věděl, že chráněný zájem ohrozit může, a pro případ, že takové ohrožení způsobí, s tím byl 

srozuměn (úmysl nepřímý).133 

 
127 Dolenský a Hořák in ŠÁMAL. Trestní právo hmotné, s. 576. Dále např. skutečnost, že pomoc ohrožené osobě 

již poskytuje laik, nezbaví lékaře povinnosti poskytnout odbornou pomoc (ŠÁMAL. Trestní zákoník: komentář, s. 

1591). 
128 Usnesení Nejvyššího soudu ČR, soudu pro mládež, ze dne 24. 3. 2020, sp. zn. 8 Tdo 144/2020, bod 30. 
129 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 4. 11. 1966, sp. zn.  6 Tz 57/66. 
130 Dolenský a Hořák in ŠÁMAL. Trestní právo hmotné, s. 577. 
131 Srov. JELÍNEK. Trestní právo hmotné, s. 229. 
132 Hasch in JELÍNEK. Trestní právo hmotné, s. 550. 
133 Viz JELÍNEK. Trestní právo hmotné, s. 229. 



 37 

Jak již bylo potvrzenou judikaturou Nejvyššího soudu ČR, výše uvedené se uplatní i 

v případě trestní odpovědnosti zdravotnických pracovníků. Nejvyšší soud posuzoval kupř. 

jednání lékaře spočívající v nepřímém úmyslu, které založilo jeho trestní odpovědnost za 

trestný čin neposkytnutí pomoci, z důvodu, že lékař „si možného vývoje komplikací byl vědom, 

věděl tedy o tom, jak má být postupováno“ a přesto „nepodnikl kroky k zajištění revize operační 

rány, ač věděl, že je to jediný postup, který přichází v úvahu“, přičemž „byl prokazatelně po 

dobu cca pěti hodin zcela lhostejný k následku, který mohl kdykoli u poškozené nastat, a to v 

podobě druhého masivního krvácení s fatálními následky“.134 

 

Může dojít k situaci, kdy se pachatel mylně domnívá, že určitá osoba je osobou 

ohroženou ve smyslu § 150 odst. 1 a 2 TZ, ač ve skutečnosti její stav nedosahuje požadované 

závažnosti či je tato osoba již mrtvá, a zároveň se pachatel v takové situaci nepokusí této osobě 

poskytnout pomoc. V takovém případě přichází v úvahu odpovědnost tohoto pachatele 

za pokus trestného činu na nezpůsobilém předmětu útoku podle § 21 odst. 1 TZ.135 

 

Trestní odpovědnost naopak nevznikne v případě, pokud by se určité osobě stav jiné 

osoby nejevil jako natolik závažný pro to, aby neposkytnutí pomoci mohlo založit její trestní 

odpovědnost (např. pokud by porucha jiné osoby působila toliko jako ublížení na zdraví či ještě 

méně významná porucha), ač ve skutečnosti této závažnosti dosahoval.136 Podobně bude trestní 

odpovědnost vyloučena v situaci, kdy osoba, která by jinak byla povinna zasáhnout, bude 

mylně přesvědčena, že u postižené osoby již nastala smrt. V takovém případě nemůže trestní 

odpovědnost za trestný čin neposkytnutí pomoci vzniknout, neboť takové jednání není kryto 

zaviněním ve formě úmyslu.137 

 

Trestný čin neposkytnutí pomoci může spáchat fyzická a, jak vyplývá z § 7 TOPO, 

rovněž právnická osoba. Pachatelem skutkové podstaty podle odst. 1 může být kdokoli, resp. 

„každý, kdo je v dosahu ohrožené osoby a má možnost pomoc poskytnout“.138  

 

 

 
134 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. 8 Tdo 1360/2008. 
135 Dolenský a Hořák in ŠÁMAL. Trestní právo hmotné, s. 577. 
136 ŠÁMAL. Trestní zákoník: komentář, s. 1591-1597. 
137 Odlišně CIBULKA. Trestní odpovědnost zdravotníka za neposkytnutí pomoci, s. 161-168. 
138 CHROMÝ, J. K trestnému činu neposkytnutí pomoci (vybrané psychologické a trestněprávní aspekty). 

Zdravotnictví a právo. 2007, roč. 11, č. 1, ISSN 1211-6432, s. 5. 
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2.2.2.  Skutková podstata dle § 150 odst. 2 TZ 

Znaky skutkové podstaty podle odst. 2 se do značné míry shodují se skutkovou podstatou 

podle odst. 1. V tomto bodě budou proto vytyčeny pouze znaky, kterými se tato speciální 

skutková podstata odlišuje od skutkové podstaty obecné. Rozbor problematických bodů, které 

vyvstávají v případě zdravotnického pracovníka jako pachatele, je předmětem samostatné části 

třetí, tento bod slouží proto toliko jako základní nástin problematiky.  

 

Odlišnost skutkové podstaty dle § 150 odst. 2 od odst. 1 lze, vedle vyšší trestní sazby, 

vymezit ve dvou základních znacích. Prvním znakem je okruh pachatelů, na které ustanovení 

dopadá. Pachatelem může být jen osoba, která je podle povahy svého zaměstnání povinna 

takovou pomoc poskytnout. Mezi tyto osoby typicky mohou patřit lékaři, členové horské 

služby139, plavčíci, policisté či hasiči140. Oproti odst. 1 tuto skutkovou podstatu tedy nemůže 

naplnit kdokoli, nýbrž je zde pachatel se zvláštní charakteristikou, danou jeho způsobilostí a 

postavením vyplývajících ze zaměstnání, které tato osoba vykonává. Lze zde hovořit o 

speciálním subjektu.141 Odborná kvalifikace a příp. také pracovní zkušenosti těchto osob jsou 

předpokladem pro poskytnutí efektivnější pomoci, lze proto shledat jako závažnější, opomine-

li ji poskytnout tato osoba. 

 

S výše popsanými zvláštními vlastnostmi pachatele souvisí také druhý znak, kterým se 

odlišuje podle odst. 2 od skutkové podstaty dle odst. 1. Ten spočívá ve skutečnosti, že povinnost 

poskytnout pomoc mají stanovené osoby i v případě, kdy ji nelze poskytnout bez nebezpečí 

pro sebe nebo pro jiného. Vychází se z toho, že odborné znalosti a dovednosti u těchto osob 

jsou předpokladem také pro to, že dokážou tomuto nebezpečí účinně čelit142, a zároveň se 

předpokládá, že přiměřené riziko je nedílnou součástí určitých povolání.143 

 

2.3. Vymezení obecné a zvláštní povinnosti konat 

Výše bylo vyloženo, za jakých podmínek zakládá jednání spočívající v neposkytnutí 

pomoci odpovědnost za trestný čin neposkytnutí pomoci dle § 150 TZ, která je příkladem 

obecné povinnosti konat. Jak bylo potvrzeno i judikaturou Nejvyššího soudu, znakem tohoto 

trestného činu „není škodlivý následek, resp. účinek (např. v podobě smrti nebo těžké újmy na 

 
139 Hasch in JELÍNEK. Trestní právo hmotné, s. 551. 
140 ŠÁMAL. Trestní zákoník: komentář, s. 1591-1597. 
141 Srov. ŠÁMAL. Trestní právo hmotné, s. 176. 
142 Srov. Fremr in DRAŠTÍK. Trestní zákoník: komentář, s. 895-917. 
143 Holčapek in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 330. 
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zdraví) ani příčinná souvislost mezi neposkytnutím potřebné pomoci a vzniklým následkem 

(účinkem). S takovým účinkem není spojena ani vyšší trestní sankce“.144 Trestní rozsudek z toho 

důvodu také neobsahuje „ve výroku o vině závěr o vztahu opomenutí žalovaného vůči vzniklému 

následku“. Je-li následně v řízení ve věcech občanskoprávních rozhodováno o povinnosti 

nahradit poškozenému škodu nebo nemajetkovou újmu, civilní soud je tudíž „oprávněn otázku 

příčinné souvislosti sám posoudit na základě jím provedených důkazů, aniž byl rozhodnutím 

trestního soudu v tomto směru vázán“.145  

 

Od obecné povinnosti poskytnout pomoc je nutno odlišovat zvláštní povinnost konat, která 

od obecné se liší tím, že zakládá odpovědnost za způsobený následek. Měl-li pachatel zvláštní 

povinnost poskytnout pomoc, nebude odpovídat za trestný čin neposkytnutí pomoci, ale 

v závislosti na jeho zavinění za některý z poruchových trestných činů podle § 140 a násl. TZ.146 

Odpovědnost za poruchový trestný čin se uplatní v případě kumulativního splnění následujících 

podmínek: 

- důsledkem neposkytnutí pomoci byla smrt poškozeného nebo zhoršení jeho zdravotního 

stavu, 

- pachatel měl zvláštní povinnost konat podle § 112 TZ, 

- pachatel tuto zvláštní povinnost konat opomenul a  

- k následku dle prvního bodu se vztahuje zavinění (úmysl či nedbalost).147 

 

Pokud následek nenastane, bude pachatel subsidiárně odpovídat za trestný čin neposkytnutí 

pomoci, příp. za pokus úmyslného trestného činu.148 Je přitom vyloučen jednočinný souběh 

trestného činu neposkytnutí pomoci a poruchového trestného činu.149 Rozlišení obecné 

a zvláštní povinnosti konat bude blíže rozebráno v kapitole 3.2. pro případy, kdy bude 

pachatelem zdravotnický pracovník. 

 

 

 
144 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 12. 2008, sp. zn. 8 Tdo 1421/2008.  
145 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2006, sp. zn. 25 Cdo 2511/2006. 
146 Hasch in JELÍNEK. Trestní právo hmotné, s. 549. 
147 JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 8. vydání. Praha: Leges, 2020. 

ISBN 978-80-7502-395-7, s. 237. 
148 Dolenský a Hořák in ŠÁMAL. Trestní právo hmotné, s. 574. 
149 Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 21. 12. 1982, sp. zn. 3 To 29/82. 
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3. Specifika trestného činu dle § 150 odst. 2 TZ v případě 

zdravotnického pracovníka jako pachatele 

 

3.1. Zdravotnické povolání jako zaměstnání, z jehož povahy vzniká 

povinnost poskytnout pomoc 

Pachatelem trestného činu podle § 150 odst. 2 TZ může být jen osoba, která je podle povahy 

svého zaměstnání povinna poskytnout potřebnou pomoc. Takovou osobou může být z povahy 

svého povolání i zdravotnický pracovník.150 Není přitom relevantní, zda je zdravotnický 

pracovník sám jakožto fyzická osoba poskytovatelem zdravotních služeb či pro některého 

poskytovatele pracuje v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru.151  

 

Tuto zpřísněnou trestní odpovědnost ovšem není možné dovozovat univerzálně pro všechny 

myslitelné případy, kdy se vyskytne potřeba poskytnout pomoc, ale pouze v souvislosti 

s povinností, která odůvodněně vyplývá z výkonu konkrétního povolání“.152 Kupříkladu lékař 

tedy bude povinen, nalezne-li v době mimo svou službu153 osobu závažně stiženou 

popáleninami, této osobě poskytnout patřičnou (zdravotnickou) pomoc. Oproti tomu lékař 

nebude mít povinnost zachránit osobu uvíznutou v hořícím domě před uhořením, kteráž je 

zvláštní povinností plynoucí z povahy jiného zaměstnání (tj. povinností hasičů).  

 

Lze si položit otázku, zda povinnost poskytovat pomoc ve smyslu § 150 odst. 2 TZ vyplývá 

z povahy zaměstnání veškerých zdravotnických pracovníků. V judikatuře Nejvyššího soudu se 

příkladmo uvádějí lékaři, porodní asistentky či tzv. zdravotní sestry.154, 155 Jak ovšem bylo 

vyloženo v bodě 1.1.2. této práce, výčet zdravotnických pracovníků (zejm. co se týče 

nelékařských zdravotnických pracovníků) je mnohem širší a zahrnuje rozličná povolání, jako 

je např. logoped ve zdravotnictví, behaviorální analytik či nutriční asistent. Je zjevné, že 

v případě „tradičních“ zdravotnických povolání, jako je lékař či kupř. všeobecné sestra, se 

 
150 Viz Jirásková in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 357. Dále viz SVEJKOVSKÝ, J., VOJTEK, 

P., TESKA ARNOŠTOVÁ, L. a kol. Zdravotnictví a právo. Praha: C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna (C.H. 

Beck). ISBN 978-80-7400-619-7, s. 395. 
151 Viz Holčapek in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 329. 
152 Shodně Fremr in DRAŠTÍK. Trestní zákoník: komentář, s. 895-917. 
153 K vymezení odlišností mezi povinností poskytnout pomoc mimo službu a ve službě viz kapitolu 3.2. níže. 
154 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 4. 2012, sp. zn. 6 Tdo 1368/2011. Obecně vžitým pojmem zdravotní 

sestra, který účinná právní úprava nepoužívá, se obvykle rozumí zejm. všeobecná sestra, praktická sestra či dětská 

sestra ve smyslu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních.  
155 Rovněž literatura řadí lékaře a zdravotní sestry mezi osoby typicky spadající do okruhu možných pachatelů 

podle § 150 odst. 2 TZ (viz Dolenský a Hořák in ŠÁMAL. Trestní právo hmotné, s. 575). 
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způsobilost efektivně poskytovat pomoc zdravotnického charakteru dovozuje ze skutečnosti, 

že péče o fyzické zdraví člověka je obvyklou náplní jejich povolání, a ta se ze své povahy blíží 

poskytování takové první pomoci. Ne všechna zdravotnická povolání však spočívají 

v provádění bezprostředních zásahů na těle pacienta a činnosti s nimi spojené jsou svým 

charakterem úkonům, které bývají součástí první pomoci, natolik vzdálené, že dle názoru 

autorky již nelze dovozovat, že by tito zdravotničtí pracovníci měli být k jejímu poskytnutí 

podle povahy svého zaměstnání povinni. U takových zdravotničtí pracovníků nelze dovozovat, 

že by výkon jejich profese kvalifikoval k lepší úrovni poskytnutí pomoci ani k lepší 

způsobilosti učinit tak bez vzniku rizika pro vlastní zdraví. Tyto předpoklady přitom přestavují 

právě smysl a účel speciální skutkové podstaty dle § 150 odst. 2 TZ (viz bod 2.2.2. výše). Dle 

autorky by se proto § 150 odst. 2 TZ z toho důvodu na takové zdravotnické pracovníky vůbec 

vztahovat neměl. 

 

Hranice mezi skupinou zdravotnických pracovníků, na které by se tato speciální skutková 

podstata vztahovat měla a na které již nikoli, však není zcela zřetelná. Je zřejmý rozdíl 

v předpokladech pro poskytnutí pomoci u např. urgentního lékaře působící u zdravotnické 

záchranné služby či již zmiňovaného logopeda. Zařazení řady povolání, kupř. farmaceuta nebo 

optometristy, však může vyvolávávat pochybnosti. Dle názoru autorky by se s ohledem na 

zásadu nullum crimen sine lege certa156, dovozovanou z čl. 39 Listiny157, speciální skutková 

podstata dle § 150 odst. 2 TZ z titulu těchto povolání proto uplatňovat neměla. 

 

Vzhledem k tomu, že okruh pachatelů dle § 150 odst. 2 TZ je vymezen na základě jejich 

povolání, nikoli vzdělání či způsobilosti, nedopadá tato speciální skutková podstata na osoby, 

které sice získaly patřičnou způsobilost k výkonu zdravotnického povoláních158, avšak toto 

povolání nevykonávají.159 Jak bylo vyloženo v bodě 1.1.2. výše, tyto osoby ostatně ani nejsou 

zdravotnickými pracovníky. Předmětné ustanovení tudíž nebude možno kupř. vztáhnout 

na výše zmiňované osoby, které po odchodu do starobního důchodu přestaly vykonávat 

povolání lékaře, nebo osoby, které sice nabyly příslušnou způsobilost k výkonu zdravotnického 

pracovníka, avšak vykonávají povolání odlišné (nezdravotnické).  

 
156 Viz JELÍNEK. Trestní právo hmotné, s. 30. 
157 Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, 

lze za jeho spáchání uložit. 
158 Ve smyslu zákona o lékařských povoláních a zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. 
159 Shodně BRANDTNER, VERNEROVÁ. Trestní odpovědnost zdravotníka za neposkytnutí pomoci a nebezpečí, 

s. 15. 
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Stejně tak nebude ustanovení dopadat na studenty lékařských fakult ani jiných 

zdravotnických oborů, a to bez ohledu na absolvovaný počet semestrů či splněných studijních 

povinností (kteří, jak bylo vyloženo výše, zdravotnickými pracovníky nejsou ipso facto z titulu 

studia). Je na místě znovu poukázat, že hypotéza ustanovení § 150 odst. 2 TZ zahrnuje toliko 

osoby povinované povahou jejich zaměstnání. Rozšiřování této skutkové podstaty na osoby, 

jimž by povinnost vyplývala z povahy studia či odborné kvalifikace, by znamenalo nepřijatelné 

užití analogie v neprospěch pachatele a porušení zásady nullum crimen sine lege stricta160, a 

tudíž porušením čl. 39 Listiny. Naplnění speciální skutkové podstaty bude u těchto studentů 

proto připadat v úvahu pouze za podmínek, že již v průběhu studia získají způsobilost 

k některému ze zdravotnických povolání a zároveň toto povolání budou vykonávat (např. 

student medicíny pracující v nemocnici na pozici ošetřovatele, viz bod 1.1.2.). 

 

Pro úplnost je ovšem vhodno uvést, že osoby, na které z výše vymezených důvodů nedopadá 

speciální skutková podstata dle § 150 odst. 2 TZ, nicméně mají obecnou povinnost poskytovat 

pomoc za podmínek podle odst. 1. 

 

3.2. Obecná a zvláštní povinnost poskytovat pomoc 

Jak bylo vyloženo v kapitole 2.3., trestní zákon zná obecnou a zvláštní povinnost konat. 

Obecná povinnost konat je zakotvena kupř. v ust. § 150 TZ, dle kterého je nesplnění obecné 

povinnosti poskytnout pomoc stíháno jako přečin neposkytnutí pomoci.   

 

Trestní zákon ovšem upravuje také zvláštní povinnost konat, která vychází z ust. § 112 TZ. 

Na základě tohoto ustanovení se jednáním v určitých případech161 rozumí i nekonání. Jinými 

slovy, stanoví se, „které opomenutí lze postavit na roveň konání“, přičemž se vždy jedná „o 

opomenutí zvláštní povinnosti vyplývající z konkrétního postavení pachatele v systému 

společenských vztahů“.162 Případy takového konání lze rozdělit do šesti skupin případů, a to: 

konání, k němuž byl pachatel povinen (1) podle jiného právního předpisu, (2) úředního 

rozhodnutí nebo (3) smlouvy, (4) v důsledku dobrovolného převzetí povinnosti konat nebo (5) 

vyplývala-li taková jeho zvláštní povinnost z jeho předchozího ohrožujícího jednání anebo (6) 

k němuž byl z jiného důvodu podle okolností a svých poměrů povinen. 

 

 
160 Viz JELÍNEK. Trestní právo hmotné, s. 28-31. 
161 Tamtéž, s. 179-183. 
162 Tamtéž, s. 178. 
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Dojde-li k porušení zvláštní povinnosti poskytnout pomoc, neuplatní se ust. § 150 TZ, nýbrž 

vznikne odpovědnost za některý z poruchových trestných činů proti životu a zdraví.163 V této 

kapitole bude dále analyzováno, za jakých okolností se v případě neposkytnutí pomoci ze strany 

zdravotnického pracovníka uplatní odpovědnost za porušení obecné povinnosti konat, a kdy 

zvláštní povinnosti konat, a v čem se tyto dva druhy povinnosti budou lišit. 

 

Z konstantní rozhodovací praxe soudů vyplývá, že pro určení, zda se v případě 

zdravotnického pracovníka aplikuje obecná či zvláštní povinnost konat, je třeba rozlišovat, zda 

k jednání došlo při výkonu služby či mimo službu. Dovozuje se, že jestliže zdravotnický 

pracovník neposkytne potřebnou pomoc při výkonu služby, bude jeho jednání kvalifikováno 

jako trestný čin neposkytnutí pomoci jen tehdy, jestliže z důvodu jeho jednání na životě a zdraví 

poškozeného nevznikly zaviněně žádné následky. Jestliže následky vznikly, bude zdravotník 

trestně odpovědný podle formy zavinění za některý z poruchových trestných činů proti životu 

a zdraví.164 Na rozdíl od obecné povinnosti poskytovat pomoc kdykoli, která zdravotnickým 

pracovníkům vyplývá z § 150 odst. 2 TZ, je zdravotnickým pracovníkům ve vztahu k pacientům 

při výkonu služby zvláštní povinností totiž „předem uloženo pečovat o určitou osobu a chránit 

ji před určitými typy nebezpečí za konkrétních okolností“.165 

 

Jestliže však zaviněné následky nevzniknou, bude možné dovodit toliko odpovědnost 

zdravotnického pracovníka za trestný čin neposkytnutí pomoci, neboť „pouhé ohrožení zdraví 

jiného z nedbalosti, byť by těžká újma na zdraví nebo smrt hrozila“, nemůže naplnit znaky 

poruchového trestného činu.166 

 

Výše popsané pojetí, dle kterého se může zdravotnických pracovník ve službě dopustit 

v závislosti na okolnostech případu obecné i zvláštní povinnosti konat, lze ilustrovat 

následujícím případem ze soudní praxe. Na chirurgickém oddělení, kde byla hospitalizována 

pacientka s operační ranou v třísle, konal noční službu MUDr. P. Č., během které došlo u 

pacientky k atace krvácení z této operační rány. MUDr. P. Č. opomenul poskytnout pacientce 

dostatečné ošetření (nepřistoupil k revizi operační rány; rána byla jen ošetřena tlakovým 

 
163 Tj. některý nepravý omisivní delikt. Srov. Hasch in JELÍNEK. Trestní právo hmotné, s. 552. 
164 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 9. 1997, sp. zn. 2 Tzn 72/97, dále usnesení Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 10. 12. 2008, sp. zn. 8 Tdo 1421/2008 či usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 11. 2010, sp. zn. 3 

Tdo 777/2010. 
165 Dolenský a Hořák in ŠÁMAL. Trestní právo hmotné, s. 575. 
166 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 3. 2010, sp. zn. 8 Tdo 193/2010. 
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obvazem, podány infuze a transfuze) a ráno předal službu a informace o stavu pacientky 

cévnímu chirurgovi MUDr. J. Š. Ani MUDr. J. Š. však revizi rány neprovedl, v důsledku čehož 

došlo v odpoledních hodinách k dalšímu masivnímu krvácení z rány a posléze také k úmrtí 

pacientky. V případě prvního z lékařů (MUDr. P. Č.) bylo jednání kvalifikováno jako trestný 

čin neposkytnutí pomoci, neboť „po dobu výkonu jeho služby zaviněně nevznikly žádné 

následky na životě nebo zdraví poškozené“ a nebyla dána jednoznačně příčinná souvislost mezi 

jeho zaviněním a smrtí. V případě druhého lékaře (MUDr. J. Š.) již však bylo jednání 

vyhodnoceno jako poruchový trestný čin ublížení na zdraví.167  

 

Naopak neposkytne-li zdravotnický pracovník pomoc v době mimo službu, lze dovozovat 

toliko jeho trestní odpovědnost za přečin neposkytnutí pomoci, která se uplatní bez ohledu na 

způsobený následek.  

 

Ke stejnému závěru, rozlišujícímu neposkytnutí pomoci ve službě a mimo službu, dochází i 

teorie168, 169, ačkoli se u různých autorů lze setkat s podřazením pod odlišné prameny zvláštní 

povinnosti dle § 112 TZ. Např. J. Jelínek poskytnutí pomoci zdravotnickými pracovníky uvádí 

jako příklad konání, k němuž byl pachatel povinen podle jiného právního předpisu, přičemž 

odkazuje na ustanovení § 49 odst. 1 písm. b) ZZS.170 Dle T. Holčapka jde ovšem typicky o 

povinnost plynoucí ze smlouvy, neboť o mimosmluvní péči se bude jednat až subsidiárně, a to 

zejm. jen tehdy, nemohl-li pacient smlouvu uzavřít např. z důvodu bezvědomí. Jak však T. 

Holčapek zároveň poukazuje, jednotlivé skupiny případů dle § 112 TZ se nevylučují, a naopak 

se různě překrývají a doplňují.171  

 

Zároveň doktrína zdůrazňuje, že na zdravotníka, který nekoná službu, zvláštní povinnost 

poskytovat pomoc nedopadá, obecná povinnost však ano.172 Je zde ovšem na místě poznamenat, 

 
167 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. 8 Tdo 1360/2008. Dále srov. usnesení Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 29. 8. 2018, sp. zn. 6 Tdo 938/2018. 
168 Viz např. Jirásková in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 357.  
169 Srov. JELÍNEK. Trestní právo hmotné, s. 180. J. Jelínek hovoří o zvláštní povinnosti zdravotnických 

pracovníků konat „ve službě a podle okolností i mimo ni“. K rozlišení obecné a zvláštní povinnosti konat u 

zdravotníků dále ovšem srov. Hasch in JELÍNEK. Trestní právo hmotné, s. 552. 
170 JELÍNEK. Trestní právo hmotné, s. 180.  
171 Holčapek in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 331. 
172 PETERKOVÁ, H. Zdravotník a trestný čin neposkytnutí pomoci. Zdravotnictví a právo. 2010, roč. 14, č. 7-8, 

ISSN 1211-6432, s. 8. 
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že případy, kdy je přečin neposkytnutí pomoci spáchán zdravotníkem mimo jeho službu nejsou 

v praxi příliš četné; jsou naopak zaznamenávány případy, kdy k tomu dojde ve službě.173 

 

Ne všichni zdravotničtí pracovníci však své povolání vykonávají v rámci služeb v pevně 

ohraničeném časovém rozpětí na půdě zdravotnického zařízení. V praxi může být proto obtížné 

určit, zda zdravotník je ve službě či mimo službu. Takové případy musejí být posuzovány 

jednotlivě dle konkrétních okolností; nalezení univerzálního řešení přesahuje rámec této práce. 

Pro nastínění problematiky lze uvést příklad osoby, která se v roli zdravotnického pracovníka 

účastní dětského tábora. Takový případ se již objevil v soudní praxi, kdy porušení zvláštní 

povinnosti konat a související odpovědnost za poruchový trestný čin byla shledána u lékaře (s 

odbornou specializací v oblasti ortopedie), který vykonával funkci lékařského dozoru na 

lyžařském výcviku. Porušení povinnosti bylo v judikatuře Nejvyššího soudu shledáno v jeho 

jednání, kdy u chlapce nemocného virózou poté, co poškozený začal vykazovat alarmující 

známky vývoje zdravotního stavu, naprosto rezignoval na určení diagnózy a zajištění adekvátní 

péče; přičemž poškozený krátce po skončení kurzu zemřel.174 Z judikaturou dosud neřešených 

případů lze příkladmo uvést jednání lékaře, který je ve vztahu ke konkrétnímu pacientovi 

registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství 

a kterého tento pacient požádá o návštěvu v rámci návštěvní služby175, přičemž lékař návštěvu 

odmítne.176 

 

Lze shrnout, že ke spáchání trestného činu dle § 150 odst. 2 TZ (přičemž již jen tento bude 

dále předmětem této práce) může u zdravotnického pracovníka z důvodu neposkytnutí 

„zdravotnické“ pomoci dojít v následujících situacích: 

- jednání se dopustí ve službě, avšak poškozenému nevniknou žádné zaviněné následky 

na životě či zdraví, 

- jednání se dopustí v době mimo službu. 

 

 

 

 
173 STOLÍNOVÁ, J., MACH, J. Právní odpovědnost v medicíně. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2010. 

Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7262-686-1, s. 41. 
174 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 3. 2010, sp. zn. 8 Tdo 193/2010. 
175 Ve smyslu § 4 odst. 2 ZZS a § 7 odst. 3 ZZS. 
176 Dle J. Macha může být takovým jednáním naplněn trestný čin neposkytnutí pomoci - za předpokladu, že 

o pomoc není žádáno nedůvodně (MACH, J. Lékař a právo: praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha: 

Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3683-9, s. 149). 
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3.3. Obsah povinnosti poskytnout potřebnou pomoc dle § 150 odst. 2 TZ 

Výše bylo vyloženo, na jaké skupiny osob, resp. na jaké skupiny zdravotnických pracovníků, 

dopadá zpřísněná povinnost poskytovat pomoc daná speciální skutkovou podstatou podle § 150 

odst. 2 TZ, a v jakých situacích se tato obecná povinnost poskytovat pomoc uplatňuje. Nyní je 

na místě posoudit, co je obsahem této povinnosti, tj. kvalitativně jakou pomoc musí 

zdravotnický pracovník poskytnout, aby své povinnosti dostál.  

 

Stejně jako skutková podstata dle § 150 odst. 1 TZ, tak i speciální skutková podstata dle 

odst. 2 spočívá v neposkytnutí potřebné pomoci. Pojem potřebné pomoci byl vyložen ustálenou 

judikaturou a jeho význam v obecné rovině byl již rozebrán v bodě 2.2.1. této práce. V tomto 

bodě bude řešena otázka, zda jsou na úroveň potřebné pomoci kladeny v případě 

zdravotnických pracovníků specifické požadavky a případně jaké. 

 

Klíčovým pojmem, se kterým se při posuzování úrovně poskytované péče setkáváme, je lex 

artis177. Vyvstává otázka, zda rovněž potřebnou pomoc lze hodnotit jako lege artis či non lege 

artis – a to zejména jedná-li se o pomoc poskytovanou zdravotníkem mimo službu (viz kapitolu 

výše). Podobná otázka již byla posuzována v rámci první kapitoly při výkladech o odborné 

první pomoci § 49 odst. 1 písm. b) ZZS, přičemž dle názoru autorky dopadá na zdravotnické 

pracovníky povinnost postupovat na náležité odborné úrovni i při poskytování odborné první 

pomoci (blíže viz bod 1.2.2. této práce). Dle názorů objevujících se v literatuře nelze však 

pojem potřebné pomoci a pojem odborné pomoci plně ztotožňovat178 a jak bylo nastíněno 

v předchozí kapitole, nepanuje ani shoda na tom, zda je ust. § 49 odst. 1 písm. b) ZZS spojeno 

s obecnou či zvláštní povinností poskytovat pomoc. Lze nicméně uzavřít, že dispozice obsažená 

ve skutkové podstatě dle § 150 odst. 2 je popisná, nikoli odkazovací či blanketní, a její naplnění 

není závislé na splnění či nesplnění povinnosti dle § 49 odst. 1 písm. b) ZZS.179, 180 

 

 
177 Viz kapitolu 1.2.1. 
178 Viz např. CIBULKA. Trestní odpovědnost zdravotníka za neposkytnutí pomoci, s. 161-168, či BRANDTNER, 

VERNEROVÁ. Trestní odpovědnost zdravotníka za neposkytnutí pomoci a nebezpečí, s. 14. Srov. 

ŠTUDENTOVÁ, M. Trestněprávní aspekty neposkytnutí pomoci. Zdravotnictví a právo. 2007, roč. 11, č. 9, ISSN 

1211-6432, s. 13. 
179 Shodně CIBULKA. Trestní odpovědnost zdravotníka za neposkytnutí pomoci, s. 161. K vymezení typů dispozic 

viz JELÍNEK. Trestní právo hmotné, s. 58. 
180 Srov. také usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 8. 2018, sp. zn. 6 Tdo 938/2018, bod 30: „znakem trestného 

činu neposkytnutí pomoci […] není „porušení důležité povinnosti vyplývající z povolání““, jako je tomu u 

některých nedbalostních (poruchových) trestných činů proti životu a zdraví. 
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Vyvstává otázka, zda absence odbornosti pomoci je vůbec znakem skutkové podstaty dle § 

150 odst. 2 TZ, tj. zda by se mohl zdravotnický pracovník dopustit tohoto trestného činu tím, 

že pomoc sice poskytne, ale nikoli dostatečně odborně.181  

 

Je třeba připomenout, že skutková podstata dle § 150 odst. 2 TZ spočívá (stejně jako ta dle 

odst. 1) v neposkytnutí potřebné pomoci, kterou se rozumí „pomoc, která je potřebná 

k odvrácení nebo snížení nebezpečí smrti nebo další újmy na zdraví zraněné osoby“182 a „pomoc 

potřebná k zabránění vzniku další újmy na zdraví, pomoc potřebná k ošetření zranění nebo jiné 

vážné poruchy zdraví apod.“,183 přičemž „potřebnou pomocí se nerozumí jen pomoc, která by 

spolehlivě vedla k záchraně.184   

 

Jak poukazují A. Dolenský a J. Hořák „[z] hlediska objektivní stránky záleží jednání ve 

všech třech případech dle § 150-151 v neposkytnutí potřebné pomoci, rozdíl je pouze v tom, kdy 

je nutné ji poskytnout“185. Zda byla poskytnuta potřebná pomoc bude vždy nutno posoudit 

individuálně podle povahy případu a možností pachatele.186 Ze stejného východiska je dle 

autorky nutno vyjít i v případě potřebné pomoci poskytované zdravotnickými pracovníky.  

 

Rozdílné okolnosti nastanou v případě, kdy bude pomoc poskytována ve zdravotnickém 

zařízení, oproti situaci, kdy bude zdravotník poskytovat pomoc během horské túry uprostřed 

lesa (přičemž dle názoru autorky nelze trvat na tom, aby se zdravotnický pracovník za všech 

okolností pohyboval vybaven např. lékárničkou). Zároveň je zjevné, že ne všichni zdravotničtí 

pracovníci budou schopni poskytnout první pomoc na shodné úrovni. Jak bylo rozebráno 

v kapitole 3.1., povinnost poskytovat pomoc dle § 150 odst. 2 TZ nebude dopadat na všechny 

osoby, které naplňují definici zdravotnického pracovníka dle příslušných mimotrestních 

předpisů. Je však také zřejmé, že i v rámci takto zúženého okruhu osob se bude povaha 

poskytované pomoci lišit v závislosti na druhu povolání a oboru, ve kterém je jednotlivý 

zdravotník kvalifikován (k charakteristice zdravotnických povolání viz bod 1.1.2.). 

 

 
181 Kupř. K. Cibulka dovozuje, že pro posouzení, zda došlo k naplnění skutkové podstaty neposkytnutí pomoci, 

není rozhodující, nakolik byla pomoc poskytnuta odborně, a nedostatečná odbornost proto nemůže v tomto případě 

být důvodem vzniku trestní odpovědnosti (CIBULKA. Trestní odpovědnost zdravotníka za neposkytnutí pomoci, 

s. 161-168). 
182 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 4. 11. 1966, sp. zn.  6 Tz 57/66. 
183 ŠÁMAL. Trestní zákoník: komentář, s. 1591-1597. 
184 Rozhodnutí Krajského soudu v Liberci ze dne 18. 10. 1951, sp. zn. 6 Tk 72/51. 
185 Viz Dolenský a Hořák in ŠÁMAL. Trestní právo hmotné, s. 576. 
186 Tamtéž. 
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Lze uzavřít, že v případě zdravotnických pracovníků bude vyšší úroveň potřebné 

pomoci vyžadována tehdy, pokud taková pomoc bude potřebná pro redukování nebezpečí smrti 

nebo jiné újmy na straně ohrožené osoby a pokud tak umožní vnější okolnosti i subjektivní 

způsobilost na straně zdravotnického pracovníka. V každém případě tak bude nutno jednání 

posoudit podle individuálních podmínek dané situace. 

 

3.4. Povinnost poskytnout pomoc v případě nebezpečí  

Jak bylo vyloženo v bodě 3.2.2., skutková podstata dle § 150 odst. 2 TZ je oproti skutkové 

podstatě dle odst. 1 zpřísněná také tím, že ukládá poskytnout pomoc i v případě, kdy tak nelze 

učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného. Osob, které jsou povinny pomoc poskytovat podle 

povahy svého zaměstnání, tak mají povinnost takové nebezpečí snášet.187 Lze si však položit 

otázku, zda je tato povinnost skutečně bezbřehá (jak by mohlo vyplývat z jazykového výkladu 

zákona), a zda tedy trvá bez ohledu na jakékoli nebezpečí. 

 

Kupř. R. Fremr připouští, že ani od zdravotníků není možné na poskytnutí pomoci trvat 

v případech, kdy nebezpečí dosahuje takové míry, že by jim hrozilo nebezpečí smrti 

s pravděpodobností, která se blíží jistotě.188 Další autoři pro příklad situace, kdy po 

zdravotnickém pracovníkovi již nelze požadovat, aby konal, uvádějí případ zdravotníka, který 

by se pro záchranu jiné osoby musel vrhnout do hluboké vody a vlastními silami doplavat 

na druhý břeh řeky189 či za účelem ošetření člověka vstoupit do hořícího domu190. Lepší 

schopnost takovým nebezpečím čelit ostatně z povahy zaměstnání zdravotnického pracovníka 

ani nikterak nevyplývá. 

 

Příklady uvedené výše se mohou nicméně jevit jako dotažené ad absurdum. V praxi si lze 

představit i méně extrémní situace, ve kterých by bylo možné o trvání povinnosti konat rovněž 

pochybovat191: např. lékař se prochází ve venkovním prostředí (parku), nemá u sebe žádné 

zdravotnické prostředky ani osobní ochranné prostředky a ocitne se v situaci, kdy by měl cizímu 

člověku poskytnout kardiopulmonální resuscitaci. V případě dýchání z úst do úst mu hrozí 

infekce nakažlivými chorobami, z nichž některé mohou být i velmi závažné.  

 
187 Viz Hasch in JELÍNEK. Trestní právo hmotné, s. 551: „Důvod je obdobný jako u krajní nouze, kdy nejedná 

v krajní nouzi ten, kdo je povinen nebezpečí, které mu hrozilo snášet (§ 28 odst. 2). K tomu blíže srov. 

BRANDTNER, VERNEROVÁ. Trestní odpovědnost zdravotníka za neposkytnutí pomoci a nebezpečí, s. 10-15.  
188 Fremr in DRAŠTÍK. Trestní zákoník: komentář, s. 895-917. 
189 Jirásková in ŠUSTEK, HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 356-357. 
190 CIBULKA. Trestní odpovědnost zdravotníka za neposkytnutí pomoci, s. 161-168. 
191 De lege ferenda a dle názoru autorky i de lege lata, jak bude vysvětleno dále. 
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Jak již bylo uvedeno výše, z povahy zaměstnání zdravotnických pracovníků se dovozuje 

nejen lepší schopnost poskytnout pomoc zdravotnického charakteru účinněji, ale také lepší 

schopnost chránit přitom své vlastní zdraví, kteráž se pojímá jako součást jejich povolání. 

Z těchto důvodů je podle komentářové literatury např. lékař „povinen poskytnout pomoc 

i osobě, která jeví známky zvláště nakažlivé choroby, i když se tím vydá v nebezpečí nákazy“.192 

Vychází se totiž z předpokladu, že odborník si při tom bude schopen počínat tak, že se riziku 

vyhne.193 Je však otázkou, nakolik tento předpoklad odráží medicínskou realitu a její objektivní 

možnosti. Zdravotničtí pracovníci jsou sice pro účely bezpečnosti při výkonu svého povolání 

školeni a věcné prostředky k tomu nezbytné jsou povinnou součástí vybavení každého 

poskytovatele zdravotních, které ostatně podrobně stanoví příslušné právní předpisy 

jako podmínku poskytování zdravotních služeb.194 Toto vybavení však mají zdravotničtí 

pracovníci k dispozici při výkonu služby a je nemyslitelné, že by i dobu mimo službu trávili 

plně profesně vybaveni tak, aby byli za všech okolností připraveni ošetřit jinou osobu 

s jakoukoli poruchou zdraví vyžadující potřebnou pomoc. Jak však bylo dovozeno v kapitole 

3.2., povinnost poskytovat pomoc mají zdravotničtí pracovníci i v době mimo službu.  

 

Jakkoli lze tedy souhlasit, že zdravotničtí pracovníci ve službě by měli být schopni, a 

potažmo i povinni, nebezpečí vyplývající z poskytování péče snášet, nutno pochybovat, zda je 

stejný požadavek přiměřený i v době mimo službu za všech okolností. Jak v této souvislosti 

trefně poukazují A. Brandtner a M. Vernerová, „[h]rdinství […] nelze považovat za povinnost 

či standard“.195 

 

 V této souvislosti je na místě připomenout, že předmětem ochrany dle § 150 TZ je život 

a zdraví člověka (srov. bod 2.2.1.). Je-li smyslem a účelem tohoto ustanovení chránit právě tyto 

zájmy, lze dle názoru autorky stěží absolutně trvat na povinnosti pomoc poskytnout bez ohledu 

na objektivní okolnosti i subjektivní podmínky na straně pachatele. Dle názoru autorky je 

naopak třeba zohlednit, že kupř. během vycházky v přírodě nebude zdravotnický pracovník 

objektivně s to bránit se před nákazou krví přenosného onemocnění, a rovněž zohlednit, že 

 
192 ŠÁMAL. Trestní zákoník: komentář, s. 1591-1597. 
193 Shodně Fremr in DRAŠTÍK. Trestní zákoník: komentář, s. 895-917. Podobně Jirásková in ŠUSTEK, 

HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 357. 
194 Viz zejm. ZZS, vyhl. č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o 

hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, či vyhl. č. 92/2012 Sb., o 

požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí 

péče. 
195 BRANDTNER, VERNEROVÁ. Trestní odpovědnost zdravotníka za neposkytnutí pomoci a nebezpečí, s. 10. 



 50 

subjektivně sníženou schopnost nákaze čelit bude mít chirurg vysokého věku, který sám trpí 

onkologickým onemocněním, a jehož imunita je tak výrazně oslabena. I v případě povinnosti 

dle § 150 odst. 2 TZ je proto nutné vážit proporcionalitu zásahu do základních práv na ochranu 

života a zdraví zdravotníka ve vztahu k celospolečenskému zájmu na ochranu života a zdraví 

ohrožené osoby.196  

 

Jak bylo nastíněno výše, v praxi mohou vzniknout případy, kdy ani zdravotnickým 

pracovníkům z povahy jejich zaměstnání neplyne lepší způsobilost čelit nebezpečí. S ohledem 

na nemožnost chránit vlastní život a zdraví bude z toho důvodu dle autorky neúnosné trvat na 

povinnosti potřebnou pomoc poskytnout. Autorka proto navrhuje, aby se v takových situacích 

analogicky užilo pravidlo vyplývající z § 150 odst. 1, tj. jestliže nebude existovat způsob, jak 

potřebnou pomoc poskytnout bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, povinnost se ani v případě 

zdravotnických pracovníků vůbec neuplatní. Lze poznamenat, že jelikož se bude jednat 

o analogii ve prospěch pachatele, a tedy zúžení trestní represe, nebude takový postup v rozporu 

se zásadou nullum crimen sine lege stricta.197   

 

 Za pozornost v této souvislosti jistě stojí také ust. § 50 odst. 1 písm. b) ZZS, které 

garantuje zdravotnickým pracovníkům právo neposkytovat zdravotní služby v případě, kdy by 

tím došlo k přímému ohrožení jejich života či vážnému ohrožení jejich zdraví. Jak bylo 

dovozeno v bodě 1.2.2. této práce, toto právo by se mělo vztahovat i na poskytování odborné 

první pomoci, přičemž však vztah mezi povinností poskytovat odbornou první pomoc 

a povinností poskytovat potřebnou pomoc není zcela jasný (viz předchozí kapitolu). Budeme-

li nicméně vycházet z doslovného výkladu, pak v rámci právního řádu vzniká poněkud absurdní 

situace, kdy ZZS zdravotníkům dovoluje neposkytnout z důvodu ohrožení zdravotní služby (tj. 

zdržet se poskytování péče typicky v situacích, kdy se zdravotníci nacházejí ve zdravotnickém 

zařízení, a jsou tedy pro poskytnutí péče plně vybaveni), avšak neposkytnutí potřebné pomoci 

(které se požaduje i mimo službu, mimo zdravotnické zařízení) sankcionuje TZ jako trestný 

čin. S ohledem na citované ustanovení ZZS si lze proto položit otázku, zda by trestní 

odpovědnost za neposkytnutí pomoci proto nemohla být v případech ohrožení vyloučena také 

z důvodu absence protiprávnosti jako pojmového znaku trestného činu.198 

 
196 Srov. CIBULKA. Trestní odpovědnost zdravotníka za neposkytnutí pomoci, s. 161-168.  
197 Viz JELÍNEK. Trestní právo hmotné, s. 31. 
198 Srov. BRANDTNER, VERNEROVÁ. Trestní odpovědnost zdravotníka za neposkytnutí pomoci a nebezpečí, 

s. 13. 
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Pro úplnost je rovněž třeba uvést, že za určitých okolností by zdravotnický pracovník 

mohl uplatnit okolnost vylučující protiprávnost v podobě krajní nouze (§ 28). Ta však bude 

připadat v úvahy jen v situaci, kdy by zdravotnický pracovník nebyl povinen nebezpečí snášet 

(např. v situaci, kdy by měl bez ochranných pomůcek poskytovat pomoc člověku trpícímu 

smrtelnou infekční chorobou) a kdy zároveň bude (vedle ostatních zákonných podmínek) 

splněn požadavek proporcionality (tj. kdy následek nebude zřejmě stejně závažný nebo ještě 

závažnější než následek, který hrozil). Není totiž možné „připustit záchranu jednoho zájmu 

chráněného trestním zákoníkem obětováním rovnocenného zájmu jiného, neboť to by 

nezbavovalo čin povahy materiální protiprávnosti“, což odůvodňuje „princip morálky, která 

nedovoluje např. obětovat cizí život za život vlastní“.199 Tyto situace bude nutné posuzovat 

individuálně a z povahy věci budou vždy právně i eticky vysoce problematické. 

 

3.5. Odmítnutí pomoci ze strany ohrožené osoby 

Předchozí kapitoly této práce se soustředily na okolnosti na straně pachatele. Tato 

kapitola se zaměří na ohrožené osoby, kterým má být dle § 150 odst. 2 TZ poskytnuta potřebná 

pomoc, tj. osoby potenciálně poškozené, a to konkrétně na posouzení, jaký vliv má na vznik 

trestní odpovědnosti vůle této osoby. Jinými slovy, bude řešena otázka, zda povinnost 

poskytnout potřebnou pomoc trvá i případě, kdy ohrožená osoba tuto pomoc odmítá.  

 

Co se týče odmítnutí pomoci ze strany ohrožené osoby dle § 150 TZ v obecné rovině (tj. 

bez ohledu na to, zda je pachatelem zdravotnický pracovník či nikoli), dle části komentářové 

literatury nemá takové odmítnutí na povinnost pomoc poskytnout vliv.200 Také kupř. A. 

Dolenský a J. Hořák tyto situace popisují jako problematické, shodně však uzavírají „že 

poskytnout potřebnou pomoc je nutné i proti vůli poškozeného, který může být často v šoku 

a neví, co činí“ neboť tento trestný čin „vzhledem ke svému objektu bezpochyby nepatří 

mezi trestné činy, jejichž protiprávnost by byla vyloučena souhlasem poškozeného (žádostí, aby 

pomoc nebyla poskytnuta).“201 Svůj závěr tedy autoři dovozují ze skutečnosti, že v případě 

trestného činu dle § 150 TZ nelze uplatnit institut svolení poškozeného zakotvený v § 30 TZ, 

který se řadí mezi okolnosti vylučují protiprávnost. Poškozený může totiž zvolit toliko 

k zásahům do zájmů, o nichž může sám poškozený rozhodovat, aniž by tím došlo k porušení 

 
199 ŠÁMAL. Trestní zákoník: komentář, s. 388-397. 
200 Tamtéž, s. 1591-1597. Srov. také CHROMÝ, J. K trestnému činu neposkytnutí pomoci (vybrané psychologické 

a trestněprávní aspekty). Zdravotnictví a právo. 2007, roč. 11, č. 1, ISSN 1211-6432, s. 5. 
201 Dolenský a Hořák in ŠÁMAL. Trestní právo hmotné, s. 576. 
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zájmů společnosti nebo práv dalších osob. Literatura se z toho důvodu shoduje, že souhlas 

poškozeného bývá v případě trestných činů proti životu a zdraví pro trestní právo 

bez významu.202 

 

Je však na místě posoudit, zda nemůže být protiprávnost v případě, kdy zdravotnický 

pracovník opomene poskytnout pomoc osobě pomoc odmítající, vyloučena s ohledem na jiné 

právní instituty. Jak bylo vyloženo v bodě 2.1., protiprávnost je jedním z pojmových znaků 

trestného činu; není-li jednání protiprávní, nemůže být ani trestným činem. 

 

Jak bylo vyloženo v první části této práce, právní vztah mezi lékařem a pacientem se 

v posledních několika desetiletích v českém právní prostředí výrazně proměnil. Vznikla proto 

nutnost hledat právní řešení pro situace, ve kterých vzniká konflikt mezi povinností 

zdravotnického pracovníka léčit a právem pacienta nebýt léčen, a to rovněž v oblasti trestního 

práva. Není bez zajímavosti, že již v roce 1998 (tj. ještě před přistoupením ČR k Úmluvě o 

biomedicíně) vydalo k této problematice Nejvyšší státní zastupitelství stanovisko (odpovídající 

tehdy platné právní úpravě). V tomto stanovisku se připouští, že nelze dovodit odpovědnost 

lékaře za trestný čin neposkytnutí pomoci v případě, kdy „nemocný“ odmítl udělit souhlas 

s léčebným výkonem v souladu s příslušnými ustanoveními (tehdy účinného) zákona o péči 

o zdraví lidu, a to z toho důvodu, že v takovém případě nejsou dány všechny znaky objektivní 

stránky skutkové podstaty.203  

 

V literatuře se po přelomu tisíciletí objevovaly názory shodné, dovozující, že „[o]dmítne-

li pacient zahájení byť i život zachraňující léčby, popřípadě rozhodne-li se o jejím ukončení, 

a přitom se nejedná o situaci, kdy lze zákrok na základě zákona (nikoli tedy pouze 

podzákonného předpisu) provést i bez souhlasu, nesmí být zákrok proveden“, přičemž tyto 

„principy je nutno použít i při posuzování odpovědnosti lékaře za neprovedený zákrok podle § 

207 trestního zákona o neposkytnutí pomoci, popřípadě podle ustanovení o trestných činech 

proti životu a zdraví“.204 Vedle toho se objevovaly i závěry odlišné, trvající na výkladu, že 

odmítnutí ze strany pacienta je bez vlivu na trvání povinnosti poskytnout pomoc, a poukazovalo 

 
202 S výjimkou souhlasu s ublížením na zdraví či usmrcení, jedná-li se o souhlas s provedením lékařského zákroku 

podle § 30 odst. 3 TZ (Vokoun in ŠÁMAL. Trestní právo hmotné, s. 228). Dále viz JELÍNEK. Trestní právo 

hmotné, s. 269, a Gřivna in ŠÁMAL. Trestní zákoník: komentář, s. 420-425. 
203 Stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 7. 12. 1998, č. 6/1998 Sb. v. s. NSZ. 
204 Holčapek a Šustek in CÍSAŘOVÁ, SOVOVÁ. Trestní právo a zdravotnictví, s. 111. Dále shodně JIRKA, V.: 

Porušení povinnosti lékaře poskytovat zdravotní péči se souhlasem pacienta a trestní právo. Trestněprávní revue. 

2006, roč. 5, č. 4, s. 105. ISSN 1213-5313. 
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se například, že může být problematické prokázat, zda byla ohrožená osoba v daném okamžiku 

způsobilá nabízenou pomoc odmítnout.205  

 

Za klíčový v této otázce považuje autorka nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2078/16.206 

V tomto řízení byl napadán rozsudek, kterým byl lékař (MUDr. N. H.) shledán vinným 

ze spáchání trestného činu dle § 150 odst. 2 TZ, jehož se měl dopustit tím, že neposkytl 

potřebnou pomoc své matce, jenž byla v dlouhodobě se zhoršujícím zdravotním i hygienickém 

stavu, pročež si pomoc již nemohla obstarat sama. Jako komplikace nepříznivého vývoje 

zdravotního stavu se u poškozené posléze rozvinul akutní hnisavý zánět plic, v důsledku něhož 

zemřela. Soudy jednotlivých instancí v rámci soustavy obecných soudů shledali MUDr. N. H. 

vinným, neboť považovali za prokázané, že si byl popsané poruchy zdraví své matky (který 

vyžadoval odbornou lékařskou péči) vědom, a ačkoli byl sám lékařem, potřebnou pomoc matce 

neposkytl a ani nezajistil odbornou pomoc prostřednictvím jiné osoby. Ústavní soud nicméně 

na rozdíl od obecných soudů považoval za relevantní další skutečnost: poškozená jakoukoli 

pomoc setrvale odmítala. 

  

Ústavní soud se neztotožnil se závěrem obvodního soudu, dle kterého měl MUDr. N. H. 

potřebnou pomoc poškozené poskytnout i přes její odpor. Ústavní soud poukázal, že došlo 

ke střetu mezi povinností lékaře péči poskytnout a právem pacientky, resp. ohrožené osoby, 

péči odmítnout. Soud zároveň zdůraznil, že jelikož se právní kvalifikace jednání MUDr. N. H. 

odvíjela od skutečnosti, že je lékařem, jsou pro posouzení tohoto jednání relevantní práva 

a povinnosti aplikovaná při poskytování zdravotní péče. 

 

Jak bylo rozebráno v první části této práce, zdravotní péči lze dle současných právních 

předpisů ústavního i podústavního práva pacientovi poskytovat jen základě jeho svobodného 

a informovaného souhlasu (kromě vymezených výjimek, kdy lze péči poskytnout i bez 

souhlasu). Tento princip je „založen na uznání právní subjektivity každého jedince a jeho 

svobody rozhodovat o svém vlastním těle“ a „je v protikladu k paternalistickému přístupu, kdy 

o jednotlivci je rozhodováno někým jiným (například lékařem), byť i z dobrých pohnutek, že to 

je pro jeho dobro a zdraví“, přičemž „je nutno akceptovat, že jiné osoby mohou i jeho 

 
205 Viz např. ŠTUDENTOVÁ, M. Trestněprávní aspekty neposkytnutí pomoci. Zdravotnictví a právo. 2007, roč. 

11, č. 9, s. 12-14. 
206 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16. 
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rozhodnutí, například odmítne-li nezbytnou léčbu, považovat za špatné“.207 Zákroky činěné 

pacientům v rozporu s tímto pravidlem znamenají zásah do práva na nedotknutelnost osoby 

a soukromí dle čl. 7 Listiny a čl. 8 EÚLP, které souvisí také s ochranou důstojnosti člověka 

a jeho svobody dle čl. 1 Listiny. K omezení práva na nedotknutelnost osoby lze přikročit pouze 

za účelem dosažení některého legitimního cíle a pouze za dodržení principu proporcionality. 

Zde Ústavní soud uzavírá, že jedná-li se o svéprávnou dospělou osobu, „jejíž rozhodovací 

schopnost není vyloučena momentální situací [přičemž tato schopnost nebyla v posuzovaném 

případě nikterak rozporována, pozn. aut.], není legitimní, aby stát umožnil zásah do její 

nedotknutelnosti z důvodu ochrany jí samé“.208  

 

Jelikož nebyla naplněna žádná ze zákonných výjimek pro to, aby bylo možné poskytnout 

péči bez souhlasu, nebylo povinností lékaře poskytnout péči, nýbrž naopak respektovat přání 

poškozené.209 Postupoval-li MUDr. N. H. v souladu s touto povinností, nemohl jednat 

protiprávně, neboť si počínal právě tak, jak po něm právní řád požadoval. Jelikož nebyl naplněn 

prvek protiprávnosti, nemohla vzniknout trestní odpovědnost. Opačný závěr by znamenal 

porušení práva MUDr. N. H. chráněné čl. 39 Listiny a zároveň také porušení principu 

respektování autonomie vůle vyplývajícího z čl. 7 odst. 1 Listiny a čl. 8 EÚLP. Za irelevantní 

proto Ústavní soud považoval i poznámku uvedenou v rozhodnutí Nejvyššího soudu, dle které 

by případný zásah MUDr. N. H. do integrity proti vůli matky bylo hypoteticky možno 

považovat za jednání v krajní nouzi (§ 28 TZ) a přinejmenším by bylo posuzováno s ohledem 

na zásadu subsidiarity trestní represe (§ 12 odst. 2 TZ), neboť tento poznatek nic neměnil na 

souladnosti jeho skutečného postupu s právem. 

 

Ústavní soud se zároveň vyjádřil k otázce, zda v případě, kdy poškozená odmítla 

poskytnutí pomoci ze strany MUDr. N. H., nepřetrvala povinnost tohoto lékaře zajistit jí pomoc 

ze strany jiných osob (např. přivoláním zdravotnické záchranné služby). I tyto úvahy Ústavní 

soud odmítl s odůvodněním, že lékař byl předcházejícími soudními instancemi odsouzen 

za neposkytnutí péče jím samotným, a nikoli jinými osobami; přičemž relevantní je toliko 

souhlas s poskytnutím péče z jeho strany. Ústavní soud zároveň poukázal, že součástí respektu 

 
207 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16, bod 24. 
208 Tamtéž, bod 28. 
209 Shodně PETERKOVÁ, H. Zdravotník a trestný čin neposkytnutí pomoci. Zdravotnictví a právo. 2010, roč. 14, 

č. 7-8, ISSN 1211-6432, s. 8: „Lékař neodpovídá za případnou smrt či ublížení na zdraví v případě, že neposkytnutí 

pomoci je odrazem lékařova respektování pacientova práva na autonomii a sebeurčení – právo nebýt léčen je 

silnější než povinnost léčit“. Totéž jistě platí i v případě, kdy je pacientova vůle projevena prostřednictvím dříve 

vysloveného přání, splňuje-li stanovené náležitosti (viz § 36 ZZS). 
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k autonomie vůli je i respekt k přání ohrožené osoby, aby jí nebyla péče nebyla zajišťována ani 

ze strany dalších osob.210 

 

Zároveň je nutno podotknout, že pokud jsou naplněny podmínky pro poskytnutí péče bez 

souhlasu,211 bude zdravotnický pracovník nejen oprávněn patřičnou péči poskytnout, ale 

vzhledem ke své povinnosti dle § 150 odst. 2 (za splnění ostatních podmínek) rovněž povinen 

poskytovat potřebnou pomoc, a to bez ohledu na souhlas či nesouhlas ohrožené osoby.212  

 

Jakkoli lze výše popsané řešení předmětné otázky zvolené Ústavním soudem považovat 

za správné, bude se v praxi zřejmě i nadále setkávat s těžkostmi. Jak poukazuje V. Jirka, 

s neposkytnutím pomoci jsou spojena výrazně závažnější právní rizika (přinejmenším 

z pohledu osoby bez právního vzdělání) než s protiprávně poskytnutou péčí proti vůli 

pacienta,213 a to i s ohledem na složité posouzení otázky, zda je ohrožená osoba v daném 

momentě způsobilá vyslovit právně relevantní souhlas či nesouhlas.214  

 

Lze namítnout, že pokud by zdravotnický pracovník mylně pokládal pacientům nesouhlas 

za právně bezvadný (a pomoc by z toho důvodu neposkytl), jednalo o tzv. pozitivní skutkový 

omyl o skutečnosti vylučující protiprávnost. Vzhledem k tomu, že trestní odpovědnost lze 

v případě tohoto omylu dovozovat toliko za nevědomě nedbalostní trestný čin, nebude možno 

dovodit jeho odpovědnost za trestný čin neposkytnutí pomoci, kterýžto lze spáchat pouze 

úmyslně.215 Přesto lze předpokládat, že zdravotnický pracovník (s vidinou možné trestní 

odpovědnosti za trestný čin proti životu a zdraví) raději přistoupí k provedení úkonu, obzvlášť 

bude-li se jednat o urgentní situaci vyžadující bezodkladný zákrok. 

 

Do budoucna bude proto věcí zejm. zákonodárce, aby posoudil, na kolik je tento stav 

žádoucí, a případně upravil celkovou koncepci trestní odpovědnosti zdravotnických pracovníků 

za poskytování či neposkytování zdravotních služeb (resp. potřebné pomoci). 

 

 
210 Tím byly de facto vyřešeny dohady objevující se v dřívější literatuře, srov. např. Jirásková in ŠUSTEK, 

HOLČAPEK. Zdravotnické právo, s. 358-359. 
211 Viz zejm. § 38 odst. 3 ZZS a čl. 8 Úmluvy o biomedicíně. 
212 Srov. JIRKA, V.: Porušení povinnosti lékaře poskytovat zdravotní péči se souhlasem pacienta a trestní právo. 

Trestněprávní revue. 2006, roč. 5, č. 4, ISSN 1213-5313, s. 104.  
213 Viz bod 1.3.3. této práce. 
214 JIRKA, V.: Porušení povinnosti lékaře poskytovat zdravotní péči se souhlasem pacienta a trestní právo. 

Trestněprávní revue. 2006, roč. 5, č. 4, ISSN 1213-5313, s. 106. 
215 Srov. JELÍNEK. Trestní právo hmotné, s. 246. 
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Závěr 

 

Povinnost zdravotnických pracovníků poskytovat pomoc, jak je zakotvena v současném 

právním řádu ČR, je na první pohled poměrně striktní a vychází ze zažitých společenských 

předpokladů, které se zdravotnickým povoláním spojují povinnost chránit život a zdraví dalších 

osob takřka za všech okolností. Cílem této práce bylo analyzovat, do jaké míry se tyto 

předpoklady promítají de lege lata do odpovědnosti zdravotnických pracovníků za trestný čin 

neposkytnutí pomoci. 

 

Práce upozornila na skutečnost, že otázku trestní odpovědnosti související s výkonem 

zdravotnického povolání nelze vykládat bez přihlédnutí k další právním předpisům, které 

nespadají do odvětví trestního práva. Těmito předpisy jsou zejména zákon o zdravotních 

službách a zákony upravující způsobilost k výkonu zdravotnických povolání. Stejně tak je 

nutno zohlednit předpisy ústavněprávní síly, a to zejména Úmluvu o biomedicíně, Listinu 

základních práv a svobod a Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv, které hrají významnou 

roli zejména v otázkách přípustnosti zásahu do integrity ohrožené osoby. 

 

V prvé řadě bylo nutné vymezit okruh osob, na které předmětná trestní odpovědnost 

může dopadat. Vymezením definice zdravotnického pracovníka bylo poukázáno, že tento 

pojem dle současné právní úpravy zahrnuje širokou škálu rozličných povolání, se kterými bude 

v rozdílné míře spojena lepší způsobilost pomoc poskytovat. Ustanovení § 150 odst. 2 je nutno 

vykládat s ohledem na zásady nullum crimen sine lege certa a nullum crimen sine lege stricta, 

pročež bylo dovozeno, že na některá zdravotnická povolání toto ustanovení vůbec nedopadá 

a že zároveň nelze dopad tohoto ustanovení rozšiřovat na další osoby než na ty, které 

zdravotnické povolání skutečně vykonávají. Dalším důsledkem je rovněž skutečnost, že 

u zbývajících zdravotnických povolání nebude konkrétní obsah povinnosti poskytnout pomoc 

shodný. 

 

Z konstantní judikatury vyplývá, že trestného činu neposkytnutí pomoci se může 

zdravotnický pracovník dopustit při výkonu služby i mimo ni. Povinnosti poskytnout pomoc je 

tím dán poměrně široký rozptyl, jak se ovšem dovodilo v jednotlivých kapitolách této práce, 

povinnost je dále korigována negativními podmínkami vzniku trestní odpovědnosti. 
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Objektem trestného činu neposkytnutí pomoci je život a zdraví člověka a nelze jej 

vykládat v tom směru, že by trestní zákon ukládal zdravotnickým pracovníkům tento zájem 

chránit za každé situace s nasazením vlastního života a zdraví. Ač by z doslovného znění § 150 

odst. 2 mohlo vyplývat, že nebezpečí hrozící zdravotníkům jejich povinnost neruší, není dle 

autorky přijatelné, aby povinnost trvala v situacích, kdy povaha jejich povolání nepřinese lepší 

způsobilost tomuto nebezpečí čelit, a nabízí se k tomu de lege lata několik návrhů řešení. 

 

Do vzniku a trvání povinnosti poskytovat pomoc také významně vstupuje vůle osoby, 

jíž má být pomoc poskytována. Přístup k této otázce se v posledních desetiletích výrazně měnil. 

V českém právním prostředí tradičně převládalo východisko, dle kterého je život a zdraví 

nejvyšší hodnotou, a princip autonomie vůle pacienta, resp. ohrožené osoby, jí v případě 

nutnosti ustupovalo. Právní doktrína, zejm. ta specificky zaměřená na právo ve zdravotnictví, 

v poslední době ustáleně zdůrazňuje skutečnost, že pokud není naplněna některá ze zákonných 

(poměrně restriktivních) výjimek, pak bez souhlasu ohrožené osoby nelze poskytovat žádnou 

zdravotní péči. S ohledem na tento princip pak bude v případě nesouhlasu ohrožené osoby 

nutně vyloučena protiprávnost jednání, kterým se zdravotník zdrží poskytování takové pomoci. 

Tento přístup ovšem není dosud bezvýhradně přijímán přinejmenším trestněprávní praxí, jak 

o tom svědčí např. rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu analyzovaném v poslední kapitole 

této práce. Tato práce se přiklání k nutnosti vůli ohrožené osoby respektovat, a ač upozorňuje 

na některé aplikační problémy, které mohou vyvstávat v praxi, považuje autorka za správné, 

aby se právě princip autonomie vůle dočkal pro futuro bezvýhradnější akceptace, neboť jedině 

tento přístup plně odpovídá postavení zdravotnických pracovníků, jak jej stanoví právní řád 

jako celek. 

 

Na základě výše uvedeného lze proto shrnout, že se naplnil výchozí předpoklad autorky, 

dle kterého na zdravotnické pracovníky dopadá specifická povinnost poskytovat pomoc, 

stanovená trestním právem, avšak tato pomoc je ve světle celého právního řádu z několika 

ohledů užší oproti všeobecně zažitému předpokladu, dle kterého má zdravotnický pracovník 

povinnost poskytovat pomoc za všech okolností. Předmětná povinnost dopadá toliko na zúžený 

okruh zdravotnických pracovníků (přičemž tento pojem je nutno vykládat za pomocí 

mimotrestních předpisů). Povinnost je zúžena také s ohledem skutečnost, že nebude vznikat 

tehdy, pokud se právo ohrožené osoby na ochranu jejího života a zdraví dostane do konfliktu 

s jiným právem, a to zejm. právem zdravotnického pracovníka na ochranu jeho života a zdraví, 

či s právem ohrožené osoby na ochranu její autonomní vůle; a to jestliže již nebude 



 58 

proporcionální na poskytnutí pomoci trvat. Analyzovaná povinnost je limitována konečně také 

tím, že kvalita poskytnuté pomoci, kterou trestní právo požaduje, se bude odvíjet od 

subjektivních vlastností zdravotníka i objektivních okolností případu. 

 

Dle autorky lze právě díky tomu, že právní řád tvoří provázaný celek, ust. § 150 odst. 2 

TZ v případě zdravotnického pracovníka jako pachatele de lege lata vyložit tak, aby byla 

nalezena spravedlivá rovnováha mezi jednotlivými chráněnými zájmy a aby také ustanovení 

nebylo v nepřijatelném rozporu s medicínskou realitou. Jak však bylo upozorněno v této práci, 

ustanovení se neobejde bez výkladových potíží, a v zájmu právní jistoty je proto nasnadě 

navrhnout změny, které by tyto potíže odstranily. Tyto změny by se dle názoru autorky měly 

týkat především výše vymezených negativních podmínek vzniku odpovědnosti zdravotníka, 

neboť právě v případě těchto institutů je za popsaných okolností nutno se (ve prospěch 

pachatele) odchýlit od doslovného znění daného ustanovení trestního zákoníku. Autorka proto 

považuje za žádoucí, aby trestní zákoník de lege ferenda na tyto okolnosti výslovně pamatoval. 

S ohledem na hojná specifika vztahu mezi zdravotnickým pracovníkem a jím ošetřovanou 

osobou (pacientem) by se jako vhodné řešení jevilo také vytvoření speciální skutkové podstaty, 

která by umožnila všechna specifika, která byla vytyčena v této práci, reflektovat. 
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Trestný čin neposkytnutí pomoci a zdravotnictví 

 

Abstrakt 

 

Práce se zabývá specifiky trestného činu neposkytnutí pomoci vyvstávajícími v případě, kdy 

je jeho pachatelem zdravotnický pracovník. Práce analyzuje, za jakých podmínek se uplatní 

povinnost poskytovat pomoc, která určitým osobám plyne z titulu jejich příslušnosti 

ke zdravotnickému povolání, a co je jejím obsahem. Vzhledem k tomu, že výkon 

zdravotnického povolání je činností notně regulovanou mimotrestními předpisy, je předmětná 

povinnost vykládána v kontextu celého právního řádu. Výchozím předpokladem autorky je 

tvrzení, že předmětná povinnost je užší, než by mohla implikovat doslovná intepretace 

trestněprávních norem, jsou-li vykládány izolovaně, neboť ve světle ostatních relevantních 

předpisů je oproti všeobecnému předpokladu limitován jak okruh osob, na které ustanovení 

dopadá, tak podmínky, za kterých povinnost vzniká, a kvalitativně také její vyžadovaná úroveň. 

V první části se práce nejprve zabývá definicí klíčových pojmů (se zaměřením na pojem 

zdravotnického pracovníka) a vymezuje základní povinnosti, které zdravotnickým 

pracovníkům právní řád ukládá. Další část je věnována výkladům o trestném činu neposkytnutí 

pomoci v obecné rovině; rozebírají se obě jeho skutkové podstaty a vymezuje se obecná 

povinnost konat oproti zvláštní povinnosti konat. Poslední část se pak zaměřuje na 

problematické body, které se objevují v případě, kdy je pachatelem daného trestného činu 

zdravotnický pracovník. Vymezuje se okruh osob (zdravotnických pracovníků), na které 

předmětná povinnost dopadá. Dále se pak zkoumá, za jakých okolností tato povinnost vzniká a 

jaké okolnosti ji vylučují. Obecná povinnost zdravotnických pracovníků poskytovat pomoc je 

vymezena oproti povinnosti zvláštní. Řeší se otázka, zda zájem na ochraně života a zdraví 

ohrožené osoby je tímto trestným činem chráněn za všech okolností, nebo zda za určitých 

podmínek ustupuje jiným zájmům, v jejichž důsledku se pak povinnost pomoc poskytnout ruší. 

Práce se přitom zaměřuje na otázky, zda těmito podmínkami může být nebezpečí hrozící 

zdravotnickému pracovníku (tj. zájem na ochraně života a zdraví zdravotnického pracovníka) 

a odmítnutí pomoci ze strany ohrožené osoby (tj. zájem na ochraně autonomie vůle této osoby). 

Práce dále zkoumá, co je samotným obsahem povinnosti zdravotnického pracovníka 

poskytnout pomoc, tedy jakého jednání se musí dopustit k tomu, aby své povinnosti dostál. 

V závěru práce jsou pak výchozí předpoklady autorky de lege lata i de lege ferenda 

zhodnoceny.  
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The Criminal Offence of Failure to Provide Assistance in the 

Context of Healthcare 

  

Abstract 

 

The diploma thesis deals with the specifics of the criminal offence of failure to provide 

assistance which arise when the perpetrator is a healthcare worker. The thesis analyses the 

conditions under which the obligation to provide assistance arises from affiliation to a 

healthcare profession applies, and the content of this obligation. Given that the exercise of a 

healthcare profession is an activity significantly regulated by non-criminal regulations, the 

obligation in question is interpreted in the context of the entire legal order. The initial 

proposition is that the obligation in question is narrower than literal interpretation of criminal 

law provisions may imply, if interpreted in isolation. Contrary to the general assumption, both 

the range of persons to whom the provision applies, as well as the conditions under which the 

obligation arises, and quality of the required level of the assistance, are limited. In its first part, 

the paper first deals with the definition of key terms (with focus on the concept of a healthcare 

worker) and defines the basic obligations that the legal system imposes on healthcare workers. 

The subsequent part is devoted to explications of the criminal offence of failure to provide 

assistance in general; both bodies of this criminal offence are analysed and the general 

obligation to act is defined in contrast to the special obligation to act. The final part focuses on 

the problematic points that arise when the perpetrator of the criminal offence is a healthcare 

worker. The scope of persons (healthcare workers) to whom the obligation in question applies 

is defined. Further, the circumstances in which this obligation arises are examined as well as 

the circumstances that exclude it. The general obligation of healthcare workers to provide 

assistance is defined as opposed to the specific obligation. The paper assesses whether the aim 

to protect the life and health of the endangered person is protected by the concerned provision 

in all circumstances, or whether, under certain conditions, it gives way to other interests, as a 

result of which the obligation to provide assistance is lifted. In particular, the paper focuses on 

the questions of whether these conditions may be constituted by danger to the healthcare worker 

(i.e. interest in protecting the life and health of the healthcare worker) and refusal of assistance 

by the endangered person (i.e. interest in protecting the autonomy of will of this person). The 

work further examines what the very content of the duty of a health worker to provide assistance 
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is, i.e., what action must be committed in order to meet the concerned duty. At the end of the 

paper, the initial proposition is evaluated de lege lata and de lege ferenda.  

 

Keywords: Failure to Provide Assistance, Healthcare worker, Healthcare 

service 

 

 


