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1 Úvod 

V poslední době se média i autoři v odborné literatuře stále častěji věnují 

problematice souhlasu pacienta s lékařským zákrokem. Přestože je téma dlouhodobě 

diskutované, je vysoce aktuální, neboť legislativní i koncepční zakotvení 

informovaného souhlasu, zejména předem vyslovených přání pacienta, není dosud 

v České republice ukončeno. 

Mezi velmi závažné otázky patří v prvé řadě vztah lékaře a pacienta, který je 

nezbytným prvkem pro vznik důvěry pacienta ke svému lékaři, a tak i ochoty poddat se 

léčebným záměrům doporučovaným lékařem. Je fakt, že do medicíny proniká stále více 

techniky, je k dispozici více vyšetřovacích metod a postupů a tím dochází k určitému 

odcizení ve vztazích mezi lékařem a pacientem, kdy jedním z důsledků (a paradoxně 

i příčin) je narušení vzájemné komunikace a komunikační selhání. 

S touto problematikou nejvíce souvisí právě otázka souhlasu pacienta s lékařským 

zákrokem a náležitosti dostatečného poučení pacienta o všech, pro něj relevantních 

skutečnostech, které potřebuje k tomu, aby se mohl svobodně rozhodnout, zda lékařský 

zákrok podstoupí, či nikoliv. V této souvislosti se dále zabývám problémem 

standardizovaných formulářů informovaného souhlasu, a také platnou právní úpravou i 

právní úpravou de lege ferenda předem vyslovených přání a snažím se najít odpověď na 

otázky: jak nejvíce chránit práva pacienta a zároveň zajistit právní jistotu lékařů.  

V podstatě se nelze v rámci tématu souhlasu pacienta s lékařským zákrokem 

nedotknout sporných otázek, které vyvstávají v situaci, kdy pacient odmítá udělit 

souhlas k léčbě, zejména k léčbě zachraňující (v některých případech spíše 

zachovávající) jeho život. 

V neposlední řadě s tímto tématem souvisí i problematika případných důsledků, 

které jsou spojeny se svémocným jednáním lékaře nebo jiného zdravotnického 

pracovníka, který nerespektuje rozhodovací autonomii pacienta a provede na něm bez 

jeho souhlasu lékařský zákrok, ač se podle právní úpravy poskytování zdravotní péče 

nejednalo o situaci, kdy lze zdravotní péči poskytovat i bez souhlasu pacienta.  
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Cílem této práce je informovat o problematice souhlasu pacienta s lékařským 

zákrokem a shrnout současné problémy. Mou snahou bylo podat ucelený nástin výše 

uvedených otázek a dalších skutečností, které s nimi bezprostředně souvisí a podmiňují 

je. Často zmiňuji i rozpor jednotlivých skutečností s právem či s morálním a etickým 

vědomím každého z nás. 
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2 Vztah lékaře a pacienta a jeho význam v problematice informovaného souhlasu 

Vztah lékaře a pacienta je určující pro kvalitní výkon lékařské péče. Jde o velmi 

důležitý předpoklad z hlediska důvěry pacienta k lékaři a tím pádem i z hlediska vůle 

pacienta podrobit se zákroku, který mu lékař doporučí. 

 

2.1 Historický vývoj 

V prvé polovině 20. století, v tradičním vztahu lékař – pacient, byla osoba lékaře 

brána jako „Bůh v bílém“.1 Lékař byl autoritou nejen odbornou, ale i morální a lidskou. 

Lékař jednal direktivně, neradil se s pacientem, jakou léčbu by volil raději, ani mu 

podrobně nevysvětloval výhody či nevýhody jednotlivých možností léčby.2 Šlo 

o nerovný, paternalistický vztah, v němž pacient představoval objekt léčebné péče. 

Příčinou tohoto stavu bylo hned několik skutečností. Velkou roli hrál rozdíl ve 

vzdělání. Lékaři v té době patřili ke společenské elitě, byli uznáváni za všestranné 

vzdělance a intelektuály.3 Pacient se na lékaře obracel často s důvěrou 

i v nemedicínských věcech, o to více mu důvěřoval v oblasti medicíny. Velký význam 

měla též povaha lékařské profese, kdy uzdravení pacienta s sebou neslo vděk a úctu celé 

rodiny i okolí. 

Toto pojetí přetrvalo do období druhé světové války. Následný vývoj vztahu lékař -

 pacient byl poznamenán velkým rozvojem lidských práv po 2. světové válce, rozvojem 

všeobecné vzdělanosti, technické vyspělosti, vyšší schopnost medicínské vědy léčit čím 

dál tím těžší případy. Společnost se stává stále více informovanou, pacient je schopen 

chápat poskytovanou péči, dokáže péči hodnotit a jako takovou ji přijmout, případně 

odmítnout. Nemocní si nárokují spolupráci s lékařem a žádají větší míru 

spolurozhodování. Komunikace mezi pacientem a lékařem nadále nemůže být 

                                                             
1 Ratzel, R., Luxenburger, B., Handbuch Medizinrecht, DeutscherAnwaltVerlag, Saarbrücken 2008, 

str. 645 
2 Mach, J., Medicína a právo, C.H.Beck, Praha 2006, str. 11 
3 Křížová, E., Proměny lékařské profese z pohledu sociologie, Sociologické nakladatelství, Praha 2006, 

str. 13 
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postavená na paternalistickém přístupu, pacient již nemůže být pasivním příjemcem 

lékařových rad a doporučení.4 Tím získává zcela jinou roli - roli subjektu, který má 

právo být plně informován o své nemoci a také právo rozhodovat o způsobu, jakým 

se svou nemocí naloží. 

Z nerovného, paternalistického vztahu, kdy pacient byl pouhým poddajným 

příjemcem lékařské péče, se stává vztah rovný, partnerský. Jde o vztah spolupráce, 

nikoli nadřazenosti. Pacient se na volbě péče spolupodílí a bez jeho vůle nemůže být 

žádný zákrok proveden.5 Dochází k uznání práv pacientů – jak v etické rovině, tak 

v rovině právní.  

Vývoj v naznačeném směru je v našich podmínkách poněkud specifický. U nás byl 

tento přechod vlivem politické situace o několik desítek let zbrzděn. Na rozdíl 

od západních zemí, kde principy moderního medicínského práva vznikaly postupně, 

po desetiletí, v důsledku aktivního přístupu k problematice ochrany práv pacienta 

a za aktivní debaty vedené mezi pacientskými a lékařskými organizacemi, u nás dochází 

k prvním změnám po roce 1990.6 Pacienti stále častěji požadují po lékařích v daleko 

širší míře informace o svém zdravotním stavu a lékaři pociťují nutnost s pacienty 

komunikovat.7 

Zásadní změnu (alespoň v právním slova smyslu) v této problematice představuje 

rok 2001, kdy Česká republika ratifikovala Úmluvu o lidských právech a biomedicíně8, 

upravující práva pacientů. Úmluva byla přijata bez větší diskuze v důsledku nutnosti 

přijmout celosvětově nastolené trendy vyzdvihující svobodnou vůli každého jedince. 

Důsledkem tohoto stavu je na straně jedné patrná nepřipravenost lékařů na novou 

                                                             
4 Haškovcová, H., Práva pacientů (komentované vydání), Nakladatelství Aleny Krtilové, Havířov 1996, 

str. 10 an 
5 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004, str. 66 
6 Těšinová, J., Současné pojetí vztahu lékař – pacient, Zdravotnictví a právo 3-4/2007, str.7 
7 Mach, J., Medicína a právo, C.H.Beck, Praha 2006, str. 12 
8 Úmluva Rady Evropy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací 

biologie a medicíny, v České republice vyhlášena pod číslem 96/2001 Sb.m.s.  
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komunikaci s pacientem a na straně druhé snaha lékařů o aplikaci Úmluvy v praxi 

naráží na nevoli pacientů, kteří si přejí, aby tím, kdo za ně rozhoduje, byl právě lékař.9 

Někteří autoři poukazují na skutečnost, že vztah mezi lékařem a pacientem nikdy 

nemůže být zcela partnerský – tedy rovnocenný. Pacient přichází k lékaři s vážnou 

či méně vážnou chorobou či jinými obtížemi a žádá pomoc. Jeho vzdělání a schopnost 

orientovat se v medicínských problémech nebývá na úrovni vzdělání a orientace lékaře. 

Pacient je konec konců vždy odkázán na to, aby lékaři, kterého si zvolí, důvěřoval, 

a buď přijal jeho návrhy a doporučení, nebo je odmítl a hledal řešení jiná.10 

 

2.2 Právní povaha vztahu 

V dobách rozvinutého městského života za feudalismu bylo navázáno na instituty 

římského práva. Lékař starého Říma vstupoval do obligačního vztahu na základě 

smlouvy o „pronájmu a nájmu prací“, pro niž byl v 19. století zvolen název „smlouva 

služební“, šlo tedy o vztahy ryze soukromoprávní. Ovšem, už za feudalismu byl 

rozvíjen i typ „městského lékaře“ a „panského lékaře“. V těchto případech obstarával 

lékař úkoly zdravotně policejní, tzn. úkoly veřejného práva.11 

Uvedená charakteristika soukromoprávního vztahu pacient – lékař přetrvala období 

Rakousko-Uherska i předmnichovské republiky. Zavedení povinného zdravotního 

pojištění v roce 1888 se dotklo pouze úhrad za lékařskou péči, nikoli právní povahy 

vtahu mezi lékařem a pacientem. Lékaři v té době patřili ke společenské elitě, byli 

uznáváni za všestranné vzdělance a intelektuály. Lékař zpravidla znal celou rodinu, její 

zdravotní stav, ale i její sociální situaci, problémy a starosti. Lidé, zejména na venkově, 

se radili se svým lékařem o otázkách, které přesahovaly problematiku lékařské péče, 

o rodinných problémech, mezilidských vztazích i hospodářských otázkách. Pokud lékař 

                                                             
9 Těšinová, J., Současné pojetí vztahu lékař – pacient, Zdravotnictví a právo 3-4/2007, str.7 
10 Mach, J., Medicína a právo, C.H.Beck, Praha 2006, str. 13 
11 Stolínová, J., Občan, lékař a právo, Avicenum, Praha 1990, str. 11 
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pacientovi indikoval léčbu, nebylo obvyklé vést o této léčbě diskuzi, na druhé straně 

věnoval často komunikaci s pacientem více času, než je tomu v současné době.12 

K výrazným změnám došlo přijetím zákona 103/1951 Sb., o sjednocení preventivní 

a léčebné péče, a zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči. V této 

oblasti je obvodním a dalším ošetřujícím lékařům svěřena široká pravomoc, dochází 

ke značnému poklesu počtu soukromých lékařských ordinací, začíná se hovořit 

o narůstajícím veřejném charakteru péče,13 což bylo pro období socialismu typické. Stát 

přebral péči o občana (nejen) v oblasti zdravotnictví, a vztah lékař - pacient se přeměnil 

na vztah občan – zdravotnictví.14 

Povahou vztahu se zabývá Jaromír Štěpán ve své knize Právo a moderní lékařství 

(1989), kde píše: „Tento vztah je nepochybně třeba považovat za speciální typ vztahu 

administrativněprávního.“15 Specialitu Štěpán spatřuje v tom, že na rozdíl od tradičního 

typu těchto vztahů, pro které je charakteristický mocenský prvek a nerovnost účastníků, 

jde často o administrativní vztahy blížící se svou povahou právním vztahům na základě 

rovnosti. To umožňuje mj. aplikaci občanskoprávních předpisů per analogiam (zj. o 

způsobilosti k právním úkonům, jednání v duševní poruše, v donucení, atd.). 

Někteří autoři dnes řadí mezi zásady zdravotnického práva i zásadu rovného 

a partnerského vtahu mezi klientem a zdravotníkem. Takto uvažuje i Libor Šnédár: 

„Jestliže byl dříve vztah postaven na bázi paternalistické, charakteristické pro 

správněprávní vztahy, pak současné poskytování zdravotní péče je postaveno na zásadě 

svobodného a rovného občanskoprávního (smluvního) vztahu.“16 Jiní autoři jsou 

v tomto ohledu více skeptičtí a takto jednoznačně se nevyjadřují – příkladem uvádím 

názor z knihy Trestní právo a zdravotnictví: „Rovnoprávný vztah mezi lékařem a 

pacientem vzniká zejména při poskytování nestandardní, často privátní zdravotní péče, 

která je zčásti nebo zcela hrazená pacientem. Veřejnoprávní vztah, vyplývající 

z poskytování standardní, plně státem hrazené péče, bývá často považován za překážku 

                                                             
12 Mach, J., Medicína a právo, C.H.Beck, Praha 2006, str. 11 
13 Stolínová, J., Občan, lékař a právo, Avicenum, Praha 1990, str. 12, 13 
14 Štěpán, J., Právo a moderní lékařství, Panorama, Praha 1989, str. 12 
15 tamtéž 
16 Šnédar, L., Základy zdravotnického práva s příklady a otázkami, LexisNexis CZ, Praha 2008, str. 11 
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rovnoprávného vztahu mezi pacientem a lékařem, neboť je podřízen režimu správního 

práva a může podporovat paternalistický přístup k pacientovi.“17 

Jak je vidět na výše uvedených citacích, skutečností zůstává, že charakter vztahu 

lékař – pacient je třeba dále zkoumat, neboť je stále nejasný a s touto problematikou se 

nadále pojí řada relativně sporných otázek. 

 

2.3 Lékař, pacient a jejich vzájemná komunikace 

Vztah lékaře a pacienta je určující pro kvalitní výkon lékařské péče. Jde o velmi 

důležitý předpoklad z hlediska důvěry pacienta k lékaři a tím pádem i z hlediska vůle 

pacienta podrobit se jakémukoliv zákroku, který mu lékař doporučí. Významným 

základem každého vztahu (nejen vztahu mezi lékařem a pacientem) je komunikace mezi 

subjekty. 

Za doby socialismu, kdy byl preferován veřejnoprávní model lékařské péče, 

v nemocnici existoval často jev, kterému se říkalo „medicína mlčení“18. Lékař indikoval 

potřebnou péči, předepisoval léčivé přípravky, vyšetřoval a léčil pacienta – a mlčel. 

Pokud se pacient sám aktivně dotazoval, bylo mu často naznačeno, že obtěžuje. 

Samozřejmě nejde generalizovat, protože i v této době byli lékaři, kteří náležitě 

komunikovali s pacienty a snažili se, aby pacienti měli dostatek informací a byla 

dodržována jejich práva.19 Ale obecně se dá o pozvolném obratu hovořit až od počátku 

90. let 20. století.20 

S pacientem v současné době nelze nekomunikovat. Verbální kontakt lékaře 

s pacientem má nesmírný význam jak z hlediska ovlivňování jeho zdravotního stavu, 

tak z hlediska právních aspektů a dopadů.21 I přes obtížnou měřitelnost lze odhadovat, 

                                                             
17 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004, str. 16 
18 Více např: Stolínová, J., Mach, J., Právní odpovědnost v medicíně, Galén, Praha 1998, str. 197 an. 
19 Mach, J., Medicína a právo, C.H.Beck, Praha 2006, str. 12 
20 Tato problematika jde ruku v ruce s vývojem vztahu lékaře a pacienta po roce 1990, viz kapitola 2.1 
21 Mach, J., Medicína a právo, C.H.Beck, Praha 2006, str. 12 



12 

 

že 60 až 80% případů všech stížností má kořeny v nezvládnuté komunikaci.22 Kvalitní 

rozmluva s pacientem zabrání v naprosté většině podání stížnosti, žaloby či trestního 

oznámení, i kdyby byly třeba oprávněné.23 

Komunikaci s pacientem je třeba chápat jako součást poskytované léčebně 

preventivní péče a význam informací, které pacient dostává, je význačný pro další 

utváření jeho vztahu ke zdravotnictví i pro celý další léčebný proces.24 Při nedostatečné 

komunikaci dochází občas k tomu, že pacient má zcela zbytečně panickou hrůzu 

z banálního vyšetření či terapeutického zákroku jen proto, že se nenašel nikdo, kdo by 

mu srozumitelně vysvětlil, oč vlastně jde.25 

Z výzkumu, který byl prováděn pracovníky Ústavu sociálního lékařství a veřejného 

zdravotnictví LF MU, vyplynulo, že při volbě lékaře či nemocnice jsou pro pacienty 

důležité komunikační dovednosti lékařů a způsob, jakým se chovají ke svým pacientům. 

V pořadí důležitosti se tyto preference umístily na druhém místě, hned za odbornými 

znalostmi a dovednostmi lékařů.26 

Velký význam má osobnost lékaře, jeho umění jednat s lidmi a uplatnění 

psychologických poznatků. Lékař by měl mít na mysli, že rozhovor s pacientem je 

nezbytné vést vhodným způsobem – tzn. na úrovni, na které je pacient komunikace 

schopen, odpoutat se od odbornosti a srozumitelným způsobem pacientovi vysvětlit, 

co je nutné pro uzdravení udělat.27 Lékař by neměl při rozhovoru s pacientem používat 

latinských či jiných cizích výrazů a pacientovi naznačovat, že dané problematice stejně 

nerozumí a měl by ponechat rozhodování na něm. Naopak, pacient by měl být „vtažen“ 

do rozhovoru a má cítit, že rozhodnutí opravdu náleží jemu.28 

                                                             
22 Prudil, L., Komunikační selhání při poskytování zdravotní péče, Zdravotnictví a právo 3-4/2008, str. 29 
23 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu ve 

zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 89 
24 Stolínová, J., Občan, lékař a právo, Avicenum, Praha 1990, str. 66 
25 Stolínová, J., Mach, J., Právní odpovědnost v medicíně, Galén, Praha 1998, str. 200 
26 Prudil, L., Komunikační selhání při poskytování zdravotní péče, Zdravotnictví a právo 3-4/2008, str. 29 
27 Stolínová, J., Občan, lékař a právo, Avicenum, Praha 1990, str. 68 
28 Stellamor, K., Steiner, J. W., Handbuch des österreichischen Arztrechts: Arzt-Recht-Ethik, svazek II: 

Azt und Ethik, 2. přepracované a rozšířené vydání, Manz, Wien 1999, str. 6 
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Při informování pacienta a komunikaci s ním by měl lékař brát v úvahu: 

• zdravotní a psychický stav pacienta, 

• vzdělání a intelektuální úroveň pacienta, 

• zájem pacienta být podrobně či naopak méně podrobně informován 

o zdravotním stavu a potřebných výkonech, 

• závažnost choroby, kterou pacient trpí, a míru rizika při zákrocích, které mají být 

pacientovi poskytnuty.29 

Rozhovor lékaře s pacientem by měl být empatický a měl by vést k uklidnění 

pacienta, nikoli k jeho rozrušení a psychickému strádání.30 To však neznamená, že by 

lékař měl zdravotní stav a potřebné výkony bagatelizovat a pacienta ujišťovat o něčem, 

co není reálné. Mírně optimistický přístup lze však doporučit.31 

Ve srovnání s Velkou Británií, kde je součástí závěrečných zkoušek mediků 

i komunikace s pacientem a sebelépe stanovená diagnóza nestačí k dobré známce, 

pokud budoucí lékař nezaklepe na dveře pacientova pokoje a zapomene ho slušně 

pozdravit, je Česká republika opravdu hodně pozadu. Úroveň komunikace s pacientem 

ještě není součástí státnic na žádné lékařské škole, ale důležité je, že samotná 

komunikace s pacientem se v posledních pěti letech stala součástí výuky na lékařských 

fakultách.32 

Svou roli ale také hraje schopnost komunikace samotných pacientů. Spousta lidí je 

díky internetu dobře poučena, ale před lékaři stále cítí jakýsi ostych. Je nezbytné, aby 

se lidé přestali bát a prostě se ptali. I lékaři si potom začnou zvykat, že musí 

odpovídat.33  

                                                             
29 Mach, J., Medicína a právo, C.H.Beck, Praha 2006, str. 14 an. 
30 Stellamor, K., Steiner, J. W., Handbuch des österreichischen Arztrechts: Arzt-Recht-Ethik, svazek II: 

Azt und Ethik, 2. přepracované a rozšířené vydání, Manz, Wien 1999, str. 7 
31 Mach, J., Medicína a právo, C.H.Beck, Praha 2006, str. 14 an. 
32 Šůra, A., Už se na to neumírá, Respekt 4/2009, str. 27 
33 tamtéž 
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Pacient má právo klást otázky a lékař je povinen mu kvalifikovaně odpovědět. 

Není-li vhodná příležitost v danou chvíli, a lékař je zaskočen hloubkou zájmu pacienta 

(nejde-li o neodkladný výkon), je vhodné rozhovor odložit na pozdější dobu a klidnější 

atmosféru.34 Bohužel, častou praxí v nemocnicích jsou situace, kdy prakticky jedinou 

možností pacienta hovořit s lékařem jsou vizity. Vizita rozhodně neposkytuje dostatek 

času ani soukromí pro sdělování důvěrných informací. V tomto směru jsou takovéto 

situace v rozporu nejen s etickými normami, ale přímo se zákonem, neboť ten přísně 

dbá na dodržování povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků. Jde tedy o jednání 

stejně protiprávní, jako když lékař při léčbě postupuje non lege artis35.36 

Důvěra pacienta ve vztahu k lékaři je základem a zároveň měřítkem úspěšného 

léčení a správného výkonu práv a povinností lékaře a ostatního zdravotnického 

personálu. V této souvislosti bývají diskutovány problémy ochrany osobních dat 

pacienta, mlčenlivosti lékaře a zejména zevrubného poučení pacienta, které 

se bezprostředně vztahuje k zásadě svolení pacienta k lékařským zákrokům.37 Těmto 

tématům se v následujících kapitolách budu více či méně věnovat. 

                                                             
34 Mach, J., Medicína a právo, C.H.Beck, Praha 2006, str. 14 an 
35 Pojem lege artis není v českém právním řádu výslovně a jednoznačně definován. Při jeho výkladu lze 

vycházet z § 11 zákona 20/1966 Sb., a považovat za péči lege artis povinnost zdravotnických zařízení 

poskytovat zdravotní péči v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. Ač zákon ukládá 

tuto povinnost lékařským zařízením, jde o povinnost uloženou všem lékařům a dalším zdravotnickým 

pracovníkům, protože žádný z nich nemůže vykonávat své povolání v léčebně-preventivní péči mimo 

zdravotnické zařízení. Výraz non znamená zápor – tudíž se v případě pojmu non lege artis jedná o péči, 

která je poskytovaná v rozporu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. In: Mach, J., 

Medicína a právo, C.H.Beck, Praha 2006, str. 52 an. 
36 Stolínová, J., Mach, J., Právní odpovědnost v medicíně, Galén, Praha 1998, str. 202, 203 
37 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004, str. 16 
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3 Informovaný souhlas a poučení pacienta o zákroku 

Každý lékařský zákrok38 v oblasti péče o zdraví se týká těla nebo psychiky člověka. 

Jestliže chceme zlepšit zdravotní stav pacienta, musíme vhodně voleným postupem 

působit na jeho tělo a mysl. 

Článek 7. Listiny základních práv a svobod39 zakotvuje ústavní princip 

nedotknutelnosti osoby – jde tak o státem zaručené, chráněné právo na nerušené 

zachování osobnosti a její integrity40, a z toho vyplývající obecný zákaz porušení tohoto 

práva.41 Jakýkoli zásah do osobní integrity jedince je proto možný jen v případě, že je 

zákonem dovoleno nebo výjimečně přímo přikázáno právo druhého člověka omezit, 

resp. vstoupit do sféry jím chráněné. Je-li tomu opačně - chybí-li právní důvod - je 

zásah do práva jiného člověka protiprávní42 (viz kapitola 6.). 

Obecný právní princip, uznávaný i v České republice, říká, že do osobnosti člověka 

lze zasahovat jen s jeho souhlasem43, pokud nejsou zákonem výslovně stanoveny 

výjimky z této zásady. Tyto výjimky se týkají případů: 

• kdy lze uložit povinné léčení, 
                                                             
38 Za lékařský zákrok je třeba považovat jakékoliv zdravotní výkony – preventivní, diagnostické, léčebné, 

rehabilitační i výzkum. In: Mach, J., Medicína a právo, C.H.Beck, Praha 2006, str. 18 
39 Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního pořádku ČR, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 
40 Předmětem ústavní ochrany práva na tělesnou integritu je život, zdraví, tělo jedince. In: Knap, K., 

Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V., Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně 

přepracované vydání, Linde, Praha 2004, str. 203 
41 Pavlíček, V. a kolektiv, Ústava a ústavní řád České republiky, 2. díl Práva a svobody, Linde, Praha 

2002, str. 76-77 
42 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu ve 

zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 23 
43 Na tomto místě bych ráda upozornila, že přestože zásadně platí, že souhlas dotčené osoby vylučuje 

protiprávnost, neplatí to vždy. Zpravidla jde o kolizi mezi principem ochrany lidského života a zdraví 

a principem svobody rozhodování, přičemž v závislosti na konkrétních okolnostech je třeba dát jednomu 

z nich přednost. In: Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené 

a doplněné vydání, Orac, Praha 2004, str. 46 

Blíže k tomu: Stolínová, J., Občan, lékař a právo, Avicenum, Praha 1990, str.80-82 
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• kdy nemocný, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, ohrožuje své okolí 

(přenosné nemoci, duševní poruchy), 

• kdy nemocný, stižený duševní poruchou, ohrožuje sám sebe, 

• kdy není možno si vyžádat souhlas vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného, 

• kdy je neodkladné provedení vyšetřovacího nebo léčebného výkonu nezbytné 

k záchraně života nebo zdraví dítěte nebo osoby zbavené způsobilosti k právním 

úkonům.44 

 

3.1 Pojem souhlasu s lékařským zákrokem, náležitosti a forma 

Souhlas je z pohledu práva právním úkonem dle občanského zákoníku45, tedy 

projevem vůle směřujícím ke vzniku, změně nebo zániku těch práv a povinností, které 

právní předpisy s takovým projevem vůle spojují. V daném případě je tak souhlas 

pacienta s lékařským zákrokem projevem vůle směřujícím ke vzniku práva 

zdravotnického pracovníka provést diagnosticky či terapeutický výkon.46 

 

3.1.1 Náležitosti osoby 

S pojmem právního úkonu je především spojena otázka způsobilosti k právním 

úkonům47. Způsobilost fyzických osob k právním úkonům upravuje občanský zákoník 

(§ 8) - plné způsobilosti k právním úkonům, tedy i k udělení, respektive k odmítnutí, 

souhlasu se zákrokem, nabývá fyzická osoba dosažením věku 18 let. Jedině osoba, která 

tuto způsobilost má, může činit právní úkony. Pokud je úkon učiněn osobou bez 

                                                             
44 Stolínová, J., Občan, lékař a právo, Avicenum, Praha 1990, str. 77 
45 Zákon č. 40/1964 Sb., § 34 an. 
46 Žďárek, R., Informovaný souhlas a vyhláška č. 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci, 

Zdravotnictví a právo 3-4/2007, str. 17 
47 Způsobilost k právním úkonům je v běžném hovoru a dříve i v právní teorii nazývaná svéprávnost. In: 

Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví), 

ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 28 
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potřebné způsobilosti, je podle § 38 občanského zákoníku absolutně neplatný a nemá 

zamýšlené účinky.48 

Většina rozhodnutí lékaře o postupu v léčbě pacienta se uskutečňuje v okamžiku, 

kdy je pacient plně způsobilý – tzn. kdy je schopen rozeznat následky určitého svého 

jednání a rovněž je schopen své jednání ovládnout. Je tedy způsobilý posoudit dosah 

svého rozhodnutí, navržený postup lékaře přijmout nebo naopak odmítnout.49 Právní, 

ale zejména medicínská praxe se potýká s problematikou souhlasu a poučení 

nemocného ve dvou extrémních případech, které představují:  

• osoby, které nemohou dát souhlas, neboť jsou z hlediska práva nezpůsobilé, 

i když přiměřené poučení pochopí a chápou i dosah svého rozhodnutí (např.: 

osoby nezletilé50 nebo zbavené způsobilosti k právním úkonům), 

• osoby, jejichž právní způsobilost dále existuje, avšak fakticky nemohou být 

aktivně účastny rozhodování o další léčbě své osoby (jedná se o pacienty pod 

vlivem léků proti bolesti, v silném rozrušení, v bezvědomí, kómatu, a 

podobně).51 

I v případech uvedených pod prvním bodem je podmínkou zákonnosti lékařského 

zákroku platný souhlas, který za člověka k souhlasu nezpůsobilému je oprávněn 

vyslovit jeho zástupce určený zákonem nebo rozhodnutím soudu. Takovou osobou jsou 

nejčastěji rodiče, poručník nebo opatrovník. V případě nezletilce52 musí lékař při 

provádění zákroku přihlížet k jeho vyjádření k zamýšlenému zákroku, a to úměrně 
                                                             
48 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu ve 

zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 28 
49 Císařová, D., Sovová, O., Trestní právo a zdravotnictví, 1. vydání, Orac, Praha 2000, str. 51 
50 § 8 občanského zákoníku stanoví, že se způsobilost k právním úkonům nabývá zletilostí nebo 

uzavřením manželství – se souhlasem soudu – před osmnáctým rokem; a to i manželství neplatného. Před 

tím ale nezletilé děti nabývají způsobilost postupně – a to tak, že ji mají k právním úkonům přiměřeným 

svou povahou rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. In: Šustek, P., Holčapek, T., op. cit., 

str. 29 
51 Císařová, D., Sovová, O., Trestní právo a zdravotnictví, 1. vydání, Orac, Praha 2000, str. 52 
52 K tomuto více: Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu 

ve zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, kapitola 9, Rožková, E., Infomovaný souhlas u 

nezletilých pacientů, Zdravotnictví a právo 7-8/2007, str. 29 an. 
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k věku a stupni vyspělosti nezletilého. Je-li zákrok pro něj pochopitelný, musí 

poskytnout souhlas se zákrokem sám a jeho rodič nemůže toto rozhodnutí zvrátit.53 

Situace osob v druhém bodě se týkají problematiky duševní poruchy (§ 38 

občanského zákoníku). Tato otázka je pro zdravotníka velmi důležitá, neboť jde 

o pojem široký, nepokrývající jen diagnostikovanou nemoc, ale zahrnující i stavy 

přechodné a krátkodobé. Ve stavu duševní poruchy se může nacházet například i ten, 

kdo je pod silným působením léků, kdo je oslaben nemocí nebo kdo jedná 

v mimořádném rozrušení způsobeném naléhavostí doporučovaného zákroku.54  

V případě, že pacient není schopen racionálně uvažovat, je otázkou jakou váhu má 

jeho souhlas či nesouhlas? Může nastat situace, že právě pro uvedené skutečnosti 

nebude (ne)souhlas pacienta platný a lékař bude muset postupovat, jako by souhlas 

nebylo možno opatřit55.56 

 

3.1.2 Náležitosti úkonu 

Jako jakýkoli jiný právní úkon - i souhlas pacienta - vyžaduje ke své platnosti, aby 

byl učiněn svobodně, vážně, určitě a srozumitelně (§ 37 občanského zákoníku).57 

• Svobodně – možnost jednat podle vlastní vůle; na osobu nesmí být vyvíjen 

fyzický ani psychický nátlak ze strany rodinných příslušníků, zdravotnického 

personálu, vydíráním, pohrůžkou, atp.58 

                                                             
53 Císařová, D., Sovová, O., Trestní právo a zdravotnictví, 1. vydání, Orac, Praha 2000, str. 81 
54 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu ve 

zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 29 
55 § 23 odst. 4 písm. c) z. č. 20/1966 Sb.: zákrok bez souhlasu nemocného lze provést jen, není-li možné 

vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyžádat si jeho souhlas a jde o neodkladné výkony nutné k 

záchraně života či zdraví osoby 
56 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu ve 

zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 30 
57 Stolínová, J., Občan, lékař a právo, Avicenum, Praha 1990 
58 Svoboda pacienta má samozřejmě svoji přirozenou mez v tom, že nemocný rozhoduje pod tlakem 

příznaků své nemoci nebo s vědomím určité prognózy a na své rozhodnutí má jen omezený čas. In: 
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• Vážně – musí existovat shoda mezi vůlí a jejím projevem; projev, který je jen 

zdánlivým projevem a ve skutečnosti však tu vůle není anebo skutečná vůle je 

jiná, je neplatný.59 

• Určitě – nesmí být pochyb o tom, že došlo k projevu právního úkonu a k čemu 

směřuje. 

• Srozumitelně – právní úkony vyjádřené slovy je třeba vykládat nejenom podle 

jejich jazykového vyjádření, ale zejména podle vůle toho, kdo právní úkon 

učinil, není-li tato vůle v rozporu s jazykovým projevem; právní úkony 

vyjádřené jinak než slovy se vykládají podle toho, co způsob jejich vyjádření 

obvykle znamená, přitom se přihlíží k vůli toho, kdo právní úkon učinil, a chrání 

se dobrá víra toho, komu byl právní úkon určen (§ 35 občanského zákoníku).60 

Vůle pacienta musí být prosta omylu, tzn. že pacient se rozhoduje a dává souhlas na 

základě skutečných a pravdivých informací o důvodech a povaze zdravotního 

zákroku.61 

 

3.1.3 Forma souhlasu 

Ohledně formy provedeného souhlasu platí, že je možné jej učinit ústně, písemně 

anebo konkludentně, tj. jiným způsobem nevzbuzujícím pochyb o tom, co chtěl 

jednající učinit.62 Zásadně tedy postačí forma ústní nebo konkludentní, pouze vyžaduje-

                                                                                                                                                                                   
Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví), 

ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 30  
59 Knappová M., Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv, Občanské právo hmotné 1, 4., aktualizované 

a doplněné vydání, ASPI, Praha 2005, str. 153 
60 Šnédar, L., Základy zdravotnického práva s příklady a otázkami, LexisNexis CZ, Praha 2008, str. 30, 

31 
61 Šnédar, L., Základy zdravotnického práva s příklady a otázkami, LexisNexis CZ, Praha 2008, str. 30 

Více k problematice omylu: Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného 

souhlasu ve zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 31 an. 
62 Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol., Občanský zákoník: komentář, 10. vydání, C.H. 

Beck, Praha 2006, str. 232, 233 
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li zákon63 nebo dohoda zúčastněných určitou formu, musí úkon takovou formu 

zachovávat, jinak je neplatný.64 S přihlédnutím k postavení zdravotnického zařízení 

v případném soudním sporu je třeba kvůli průkaznosti u závažnějších výkonů, výkonů 

s vyšší mírou rizika či závažnějším způsobem zasahujících do života pacienta, doporučit 

písemnou formu souhlasu. Zde ovšem nutno zdůraznit, že pokud udělí pacient souhlas v 

písemné formě, měl by vždy obdržet jedno vyhotovení tohoto souhlasu. 

 

3.2 Poučení pacienta před zákrokem 

Právo pacienta na sebeurčení tvoří základ a zároveň měřítko lékařské povinnosti 

poučit pacienta.65 Předpokladem vyslovení souhlasu či nesouhlasu s lékařským 

zákrokem je dostatek informací, které jsou nezbytné k tomu, aby pacient mohl zvolit 

takový postoj k zákroku, který odpovídá jeho životním hodnotám a přesvědčení a aby 

si vybral takové řešení svých potíží, které mu vzhledem k jeho životním prioritám 

co nejvíce prospěje a zároveň jej co nejméně omezí. Z těchto důvodů se mluví 

o „informovaném“ souhlasu pacienta, kterému nutně musí předcházet řádné poučení. 

                                                             
63 Zákonné výjimky vyžadující písemnou formu: 

• Hospitalizace (povinnost písemné formy při převzetí do ústavní péče lze dovodit výkladem § 24 

zákona o péči o zdraví lidu) 

• Sterilizace 

• Lékařské zásahy do reprodukční schopnosti jednotlivce, kastrací, stereotaktických operací a 

zákroků u transsexuálů 

• Umělé přerušení těhotenství 

• Ověřování nových poznatků lékařské vědy na živém člověku 

• Lékařské výkony, které nejsou v bezprostředním zájmu osoby 

• Klinické zkoušky zdravotnických prostředků 

• Klinické hodnocení humánních léčivých přípravků 

In: Žďárek, R., Informovaný souhlas a vyhláška č. 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci, 

Zdravotnictví a právo 3-4/2007, str. 18 
64 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu ve 

zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 37 
65 Laufs, A., Uhlenbruck, W., Handbuch des Arztrechts, C.H.Beck´ sche Verlagsbuchhandlung, München 

1992, str. 372 
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Nestane-li se tak, bude souhlas neplatný, protože není „informovaný“ (pacient neví, 

s čím souhlasí), a provedený zákrok bude protiprávní.66 

 

3.2.1 Kousek z historie 

Ačkoli by platnému souhlasu s lékařským zákrokem mělo předcházet řádné poučení, 

ne vždy tomu tak opravdu je a bylo. V minulosti zákon o péči o zdraví lidu vyžadoval, 

aby lékař poučil pacienta „vhodným způsobem“, což lékaři poskytovalo možnost 

neuvádět v poučení pacienta nepříznivé okolnosti, které by rozhodování pacienta mohly 

negativně ovlivnit, či o kterých se domníval, že jsou pro pacienta irelevantní. Lékař se 

mohl beztrestně rozhodnout, co se pacient dozví a co ne. 

Danou problematikou se ve svých pracích hojně zabývali Ján Drgonec, Pavel 

Holländer a Jaromír Štěpán. Jaromír Štěpán „šetrné poučení“ toleruje u čistě léčebného 

výkonu, bez výzkumného cíle.67 Naproti tomu tento postup striktně odmítá 

u medicínského experimentu a transplantací. V případě transplantací požaduje 

vyčerpávající informaci dárci – při výkladu má být lékař objektivní: uvede eventuální 

rizika i nebezpečí, a informuje o jejich možných řešeních. Uvažovaný postup má být 

prohovořen co možná nejšíře s dárcem i příjemcem. V každém případě je třeba získat 

svobodný a informovaný souhlas.68 

Tento přístup požaduje i v případě medicínského experimentu. Zdůvodňuje to tím, 

že při transplantaci dárce /při experimentu občan/ podstupuje možné riziko v zájmu jiné 

osoby /v zájmu společnosti (při klinickém experimentu ovšem též v eventuelním 

vlastním zájmu, ale s výrazným prvkem nejistoty)/; nelze se tedy spokojit s neúplným 

poučením.69  

                                                             
66 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004, str. 72 an. 

Srov. Herring, J., Medical law and ethics, Oxford University Press Inc., New York 2008, str. 138 
67 Štěpán, J., Právo a moderní lékařství, Panorama, Praha 1989, str. 260 
68 Štěpán, J., opak. cit., str. 31 
69 Štěpán, J., opak. cit., str. 31 an. a 260 an. 
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V podstatě stejnými úvahami se zaobírají, a stejné požadavky ve své práci vznášejí, 

Ján Drgonec a Pavel Holländer. V případě transplantací a medicínského experimentu 

požadují informace šetrné co do formy, v jaké se poskytují, ale úplné co do obsahu. 

Navrhují změnu platné právní úpravy (píše se rok 1988, pozn. autora) tak, aby výslovně 

určila případy, kdy je třeba pacienta úplně informovat o zdravotním stavu, 

předpokládaném průběhu choroby a o následcích navrhovaného způsobu léčby. Dále 

navrhují, aby v zájmu právní jistoty lékaře byla plná informace poskytována v lehko 

dokazatelné formě, tzn. písemně nebo v podobě zvukového záznamu. Na druhé straně – 

v zájmu ochrany pacienta – požadují zabezpečení objektivnosti poskytování úplné 

a nezkreslené informace. Navrhují, aby informace pacientovi poskytovali dva lékaři, 

z čehož by se jeden na transplantaci /experimentu/ vůbec nepodílel.70 

 

3.2.2 Zpátky do současnosti 

Dnes předpisy71 upravující souhlas pacienta s lékařským zákrokem požadují, aby 

každému nemocnému (nejen při transplantaci či experimentu) byly poskytnuty 

informace o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích. 

Vysvětlující zpráva k Úmluvě o biomedicíně stanoví: „Informace musí být dostatečně 

jasné a vhodně formulované pro osobu, která má zákrok podstoupit. Pacient se musí 

prostřednictvím výrazů, kterým je schopen porozumět, dostat do situace, kdy je schopen 

zvážit nutnost a účelnost zamýšleného zákroku a metody zákroku v porovnání s riziky 

a také s nepohodlím či bolestí, které mu zákrok způsobí.“72 

Informace musí být vždy podána vhodným způsobem, tj. srozumitelně (je třeba 

se zdržet odborných výrazů), přiměřeně k chápavosti nemocného a šetrně, s ohledem 

                                                             
70 Drgonec, J., Holänder, P., Moderná medicína a právo, 2. podstatně přepracované a doplnněné vydání, 

Obzor, Bratislava 1988, str. 94 an. 
71 Myšleny zj. zákon o péči o zdraví lidu a Úmluva o biomedicíně 
72 Vysvětlující zpráva k Úmluvě, bod 36, dostupná z: 

http://www.rozalio.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=33 [naposledy 

navštíveno: 5. 11. 2008] 
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na psychiku pacienta.73 Podstatné z hlediska poučení je, zda pacient informaci přijal, 

zpracoval a je schopný se na základě úplných poskytnutých údajů rozhodnout, nikoliv 

že došlo k formálnímu poučení lékařem (tím je například i do detailů vypracovaný 

písemný formulář, který pacient pouze podepíše, aniž by došlo ke komunikaci 

s lékařem).74 

Poučit je třeba konkrétního pacienta – tzn. nutnost přihlédnout k jeho osobním 

zvláštnostem a ke způsobu jeho života, samozřejmě jsou-li tyto poznatky lékaři známy 

anebo jsou-li zjevné. Příkladem je věk, celkový stav, povolání, intenzivní provozování 

sportu, apod.75 

Nakonec je nutné zdůraznit, že poskytnutí informace je právem pacienta, nikoli 

povinností a tak, jak stanoví čl. 10 Úmluvy o biomedicíně, musí být vyhověno 

případnému přání pacienta, aby informován nebyl. 

V tomto směru mohou nastat 2 situace: lze, aby pacient odmítl pouze některé 

informace - např. o době hospitalizace a pracovní neschopnosti, což pro něj může být 

zcela nepodstatným faktem z hlediska šance na jeho vyléčení; anebo může odmítnout 

poskytování veškerých informací.76 Rozhodne-li se pacient využít tuto 2. možnost, měl 

by zvážit právní dopady, které jeho vzdání se poučení má. 

Pokud se pro tuto možnost rozhodne, mění se tím povaha vyžadovaného souhlasu 

se zákrokem. Z konkrétního volního postoje ke specifickému navrženému postupu se 

stává souhlas paušální, jehož platnost již není podmíněna poskytnutím příslušných 

informací, a souhlas se zákrokem v oblasti zdravotnické péče ztrácí svou zvláštní 

                                                             
73 Stolínová, J., Občan, lékař a právo, Avicenum, Praha 1990, str. 70 
74 Študentová, M., Forma a obsah informovaného souhlasu pacienta, Zdravotnictví a právo 7-8/2007, 

str. 24 

Srov. Herring, J., Medical law and ethics, Oxford University Press Inc., New York 2008, str. 138 
75 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu ve 

zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 67 
76 Laufs, A., Uhlenbruck, W., Handbuch des Arztrechts, C.H.Beck´ sche Verlagsbuchhandlung, München 

1992, str. 373 
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kvalitu.77 Lze doporučit, aby každý případ, kdy si pacient nepřeje být informován, byl 

dokumentován písemně a pacientem podepsán.78 

 

3.2.3 Obsah poučení 

Úmluva o biomedicíně vyžaduje poučení o účelu, povaze, důsledcích a rizicích 

zákroku.79 Tento výčet ovšem není vyčerpávající – poučený souhlas může vyžadovat i 

další prvky.80 Zákon o péči o zdraví lidu pojmy Úmluvy v podstatě přebírá, hovoří o 

informacích o účelu a povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího 

nebo léčebného výkonu, jakož i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích.81  

V prvé řadě je nezbytné objasnit nemocnému povahu zákroku - zda se jedná 

o zákrok diagnostický, léčebný, terapeutický experiment, povinné vyšetření, atd. 

Povaha zákroku určuje druh zamýšleného zákroku a dotýká se postupu, který bude 

použit. Pacient by měl být též seznámen s tím, zda se jedná o výkon naléhavý či zda je 

možné jej odložit, případně jaká rizika se s odkladem pojí.82 

Poučení o účelu zákroku by mělo obsahovat informaci o druhu onemocnění, které 

bylo odhaleno, důvod proč navrhovaný zákrok podstoupit a čeho bude dosaženo.83 

Vždy je třeba zmínit důsledky byť úspěšného provedení zákroku, a to jak 

v krátkodobém, tak v dlouhodobém výhledu - typicky jeho bolestivost, následnou 

                                                             
77 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu ve 

zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 59 
78 Mach, J., Medicína a právo, C.H.Beck, Praha 2006, str. 23 
79 čl. 5, Úmluva o biomedicíně, č. 96/2001 Sb.m.s. 
80 Vysvětlující zpráva k úmluvě, dostupná z: 

http://www.rozalio.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=33 [naposledy 

navštíveno: 5. 11. 2008] 
81 Viz § 23, odst. 1, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 
82 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004, str. 77 
83 Šustek, P., Holčapek, T., opak. cit., str. 72 
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dočasnou nepohyblivost, případně délku hospitalizace či pracovní neschopnosti.84 

Poučení o důsledcích nemusí obsahovat jen negativní složku, ale součástí mohou být 

také kladné informace – vždyť účelem každého lékařského zákroku je zlepšení 

zdravotního stavu pacienta. 

Každý výkon je zatížen určitou mírou rizika. Potřeba sdělit pacientovi informaci 

o možných rizicích, s nimiž lze podle medicínské vědy počítat, je zvláště významná 

zejména proto, aby mu bylo umožněno rozhodnout se o podstoupení zákroku. Poučení 

zahrnuje především popis rizik obecně spojených s daným zákrokem, doplněný o rizika 

spojená s osobou pacienta vzhledem k jeho věku, předchozím zdravotním komplikacím, 

souběžným chorobám, atd. Povšechná informace postačí u rizik, která jsou veřejnosti 

vcelku známá, lze-li však předpokládat zvýšené riziko, nutno na to zvlášť upozornit.85 ,86  

Povinnost poučit pacienta o alternativách zákroku vyplývá přímo z účelu poučení – 

bez znalosti alternativ nemůže pacient posoudit a svobodně se rozhodnout, zda je 

navržený zákrok skutečně pro něj přijatelný. Při poučení je třeba vycházet 

z individuálních preferencí nemocného.87 Vždy je nutno zmínit alternativu neléčení, 

otázkou je, zda má lékař pacienta informovat o zákrocích, které jsou možné, avšak 

například na území naší republiky nedostupné, anebo jsou nehrazené a finančně 

náročné. Lze se však přiklonit k tomu, že by po zvážení pacientovy celkové situace 

(zdravotní, rodinné, finanční, …) mělo být sděleno i toto.88 Pokud je alternativou jiné 

řešení, než medicínou uznané a provozované, pak lékař nemá povinnost sdělovat je.89  

                                                             
84 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004, str. 77 
85 Obecně je přijímán názor, že informace o riziku musí být tím přesnější, čím méně naléhavý je výkon, a 

zejména u výkonů, sloužících pouze k diagnostikování nemoci. Naproti tomu při ohrožení života nebo při 

jiném vážném stavu, kde hrozba z průběhu nemoci je podstatně vyšší než možné riziko terapie, stačí 

méně důkladné upozornění. In: Stolínová, J., Občan, lékař a právo, Avicenum, Praha 1990, str. 70 
86 Stolínová, J., Občan, lékař a právo, Avicenum, Praha 1990, str. 70, 71 
87 Císařová, D., Sovová, O. a kol., opak. cit., str. 78 
88 Študentová, M., Forma a obsah informovaného souhlasu pacienta, Zdravotnictví a právo 7-8/2007, 

str. 23 an. 
89 Císařová, D., Sovová, O. a kol., op. cit., str. 79 
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Mezi další prvky poučení může patřit například poučení o případném rozšíření 

zákroku bez dalšího souhlasu pacienta v důsledku komplikací nebo zjištění dalšího 

nálezu v průběhu operace. V závislosti na osobnosti pacienta je nutné poskytnout také 

informace pro něj neakceptovatelných součástí zákroku (např. krevní transfúze 

u Svědků Jehovových). Konečně, pacient má právo na informace o lékaři, který zákrok 

provede, případně o jeho zkušenostech.90 

 

3.2.4 Rozsah a vhodná doba poučení  

Otázka rozsahu poučení velmi blízce souvisí s časovým odstupem mezi poučením 

pacienta a provedením zákroku a celkově jde o problematiku dosti komplikovanou 

a v odborné literatuře často diskutovanou. 

Jak již bylo řečeno, předpokladem platného vyslovení souhlasu či nesouhlasu 

s lékařským zákrokem je dostatek informací, které pacientu musí být poskytnuty. 

Úmluva o biomedicíně stanoví, že osoba musí být předem řádně informována91. Jádro 

problému ovšem nadále zůstává. Spočívá v určení, co je třeba považovat za řádnou 

informaci, jaké mají mít informace rozsah, o čem všem je důležité pacienta poučit a co 

může zůstat nevysloveno. 

Obecně je přijímán názor, že čím je zákrok naléhavější a nevyhnutelnější, tím méně 

podrobné poučení může být. Je-li pacient v ohrožení života, pak lékař nemusí 

upozorňovat na vzdálená, zřídka se vyskytující rizika. Naopak, čím méně je zákrok pro 

zachování života a zdraví pacienta nezbytný, tím důkladnější poučení je nutné.92 Není-li 

zákrok životně nutný, ale pouze zástupný, nemá-li zabránit akutnímu riziku, ale pouze 

                                                             
90 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004, str. 76 
91 čl. 5, Úmluva o biomedicíně, č. 96/2001 Sb.m.s. 
92 Jirka, V., Tzv. informovaný souhlas pacienta s lékařským zákrokem jako nezbytný předpoklad 

přípustnosti zásahu do jeho tělesné integrity, Právní rozhledy 15/2004, str. 566 



27 

 

zlepšit současný stav, má lékař zvýšenou povinnost poučit pacienta o podrobnostech 

(nejvíce je to zřejmé u kosmetických operací).93¨ 

Objevují se však i jiné názory, kterým nelze upřít jistou míru logiky a pravdivosti. 

Například Petr Šustek a Tomáš Holčapek ve své knize píší: „Nevidíme důvod, proč by 

si pacient, který trpí nemocí lékařsky odůvodňující určitý zákrok, zasloužil méně 

informací než ten, kdo chce podstoupit dejme tomu plastickou operaci z čistě 

estetických pohnutek.“94 

Určení rozsahu informační povinnosti lékaře lze patrně určit pouze vzhledem ke 

všem okolnostem konkrétního případu, přičemž v tomto konkrétním případě může být i 

vysoce nepravděpodobné riziko z důvodu specifických priorit pacienta relevantním 

důvodem pro odmítnutí zákroku.95 

Pojem řádné poučení tedy můžeme chápat jako úplné a pravdivé poučení, jímž 

a priori není míněno poučení o veškerých možných následcích, nýbrž poučení o všech 

skutečnostech, které jsou v konkrétním případě relevantní pro svobodné rozhodnutí 

pacienta, zda zákrok podstoupí či nikoli.96 

Potřeba provést zákrok co nejdříve, co nejrychleji, svůj význam pro rozsah poučení 

mít může a představuje tak jednu z výjimek z pravidel informovaného souhlasu. Nesmí 

ovšem docházet k tomu, aby se zdravotnická zařízení vyhýbala povinnosti pacienta 

poučit z důvodu pohodlí či nedostatku personálu.97 

V praxi zdravotnických zařízení stále běžně dochází k tomu, že pacient je poučován 

o povaze, účelu, rizicích a důsledcích zákroku či alternativách k němu až těsně před 

                                                             
93 Laufs, A., Uhlenbruck, W., Handbuch des Arztrechts, C.H.Beck´sche Verlagsbuchhandlung, München 

1992, str. 373; 

Obdobně: Stolínová, J., Občan, lékař a právo, Avicenum, Praha 1990, str. 70 
94 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu ve 

zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 87 
95 Jirka, V., Tzv. informovaný souhlas pacienta s lékařským zákrokem jako nezbytný předpoklad 

přípustnosti zásahu do jeho tělesné integrity, Právní rozhledy 15/2004, str. 566 
96 tamtéž 
97 Šustek, P., Holčapek, T., opak. cit., str. 88 



28 

 

provedení operace.98 Pacient by přitom měl vždy mít dostatek času k tomu, aby si vše 

promyslel, aby se mohl poradit s členy své rodiny, případně aby se lékaře zeptal na 

doplňující otázky.99 Extrémním případem nevyhovující praxe je situace, kdy jsou 

(mimo neodkladné situace) informace poskytnuty a souhlas se zákrokem je získáván 

teprve až cestou na operační sál nebo na něm. 

V Německu je otázka časového odstupu mezi poučením pacienta a realizací 

zákroku řešena poměrně detailně judikaturou100. Soudy svou činností chrání ústavou 

zaručené zásady, zejm. právo na sebeurčení, autonomii pacienta a přednost svobody 

rozhodování pacienta před medicínským názorem lékaře. Základní zásadou je to, že 

pacient se má rozhodnout samostatně, po zvážení veškerých pro a proti zásahu, bez 

časového nátlaku. K tomu mu musí být poskytnuta dostatečná doba na rozmyšlenou, 

pacient tedy musí být informován ve správný čas. Tento okamžik poučení však není 

možné stanovit zcela všeobecně, neboť se zohledňuje náročnost, neodkladnost a rozsah 

zákroku.101 

 

3.2.5 Forma poučení 

Zatímco pro nemocného je důležité, jakým způsobem je mu potřebná informace 

sdělována, pro lékaře je rozhodující, zda poučení náležitě zachytil a zdokumentoval – 

                                                             
98 Zahumenský, D., Legislativní ochrana práv pacientů, Liga lidských práv, červenec 2008, dostupný z: 

http://www.llp.cz/_files/file/analyza_zdravotnicke_zakony_fin.pdf [naposledy navštíveno: 5. 7. 2009], 

str. 7 
99 Anhalt, E., Dieners, D., Handbuch des Medizinprodukterechts, C.H.Beck, München 2003, str. 162 
100 Judikatura našich soudů již např. v rozsudcích týkajících se protiprávních sterilizací českých žen (př. 

rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě č. j. 23C 25/2005-58) konstatuje, že čas mezi poučením ženy a 

provedením zákroku nebyl dostatečný, nespecifikuje však, o jakou minimální dobu by se mělo jednat. 

Tato otázka by tedy určitým způsobem měla být řešena legislativně. 
101 Zahumenský, D., opak. cit., str. 7 
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tím si totiž zabezpečí užitečný důkaz pro případ sporu o neplatnosti pacientova souhlasu 

z důvodu nedostatečného poučení.102 

Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v původním znění ukládala 

povinnost písemné formy poučení a souhlasu v případech, kdy nejde o neodkladnou 

péči, příslušný výkon je spojen s rizikem pro pacienta, nebo lze volit z několika 

možných postupů zdravotní péče.103 V praxi však byla aplikace tohoto ustanovení 

značně problematická, neboť si lze jen těžko představit lékařský zákrok, který 

nepředstavuje pro nemocného žádné riziko nebo zákrok, který nemá jinou alternativu.104 

Novelou č. 64/2007 Sb. byl tento požadavek zmírněn pouze na případy, kdy písemný 

souhlas pacienta vyžaduje zvláštní právní předpis nebo jestliže je souhlas s ohledem na 

charakter zdravotního výkonu zdravotnickým zařízením vyžadován. 

Zbývá jen připomenout, že ani veškerá snaha o důkladné zdokumentování poučení 

nesmí vést k popření základního stavebního kamene informovaného souhlasu – ústní 

komunikace mezi lékařem a nemocným. Jakékoli písemné materiály a podepisované 

listiny ji nemohou nahradit. Písemné informace, letáky, obrázky a podobně, jsou 

užitečné, neboť umožňují rozvést poučení do větších detailů a dávají pacientovi více 

času v klidu si je rozmyslet. Přesto zůstávají pouze doplňkem k ústnímu rozhovoru.105  

Někteří soudci nejvyšších soudů, zejména SRN a Rakouska zdůrazňují, že pokud 

soud zjistil výtečně sepsaný pozitivní revers, který pacient podepsal, ale současně i to, 

že lékař s pacientem vůbec nehovořil a revers mu dala podepsat sestra, považoval 

takový revers za zcela nicotný akt a zhodnotil věc tak, že pacient řádně poučen nebyl a 

                                                             
102 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu 

ve zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 88 
103 Študentová, M., Forma a obsah informovaného souhlasu pacienta, Zdravotnictví a právo 7-8/2007, 

str. 23 
104 Žďárek, R., Informovaný souhlas a vyhláška č. 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci, 

Zdravotnictví a právo 3-4/2007, str. 18 
105 Šustek, P., Holčapek, T., opak. cit., str. 89 
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péče byla poskytnuta bez jeho informovaného souhlasu – se všemi důsledky pro 

zdravotnické zařízení.106 

Je dobré mít na paměti, že lékař, který nepodceňuje právo pacienta na informace a 

na informovaný souhlas, ani nepodceňuje skutečnost, že je vhodné o podání potřebných 

informací a informovaném souhlasu mít pro případ potřeby kvalitní důkaz, jedná 

prozřetelně a chrání sebe i zdravotnické zařízení před případnou právní odpovědností.107 

 

3.3 Možnosti standardizace informovaného souhlasu 

Standardizace se týká jak poučení, tak i samotného souhlasu pacienta s daným 

zákrokem. Vychází z předpokladu, že i když je každý nemocný jiný, mají pacienti 

přesto řadu společných rysů. Ty umožňují, aby si zdravotnický pracovník předem 

připravil určité „standardní“ poučení a souhlas zjistil a zachytil „standardní“ formou, 

neboť není možné, aby s každým jednotlivým pacientem byl vytvářen nový 

informovaný souhlas vždy znova a znova od úplných základů.108 

Minimem, co by formulář informovaného souhlasu měl obsahovat, jsou: 

• Informace o povaze onemocnění 

• Informace o potřebných výkonech 

• Přiměřená informace o rizicích potřebných výkonů 

• Informace o očekávaném přínosu výkonu 

• Informace o tom, zda příslušný výkon má ještě jinou alternativu 

                                                             
106 Mach, J., Informovaný souhlas – pozitivní revers, dostupný z: 

http://www.lkcr.cz/dokumenty.php?item.id=258&do[load]=1&filterCategory.id=9 [naposledy 

navštíveno: 5. 7. 2009] 
107 tamtéž 
108 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu ve 

zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 93 
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• Informace o výhodách a nevýhodách alternativního řešení109 

• Prohlášení pacienta, že poté, co měl možnost klást doplňující otázky, se 

zákrokem souhlasí.110 

Dále je nezbytné připojit konkrétní okolnosti daného případu, tím je zejména: 

identifikace nemocného i lékaře, který mu podával informace, poučení o léčebném 

režimu, datum a vlastnoruční podpis pacienta. 

Problematika jak zachytit svobodný a informovaný souhlas nemocného vyvstala 

současně s přijetím Úmluvy o biomedicíně, jíž byl zaveden pojem informovaný souhlas 

do našeho právního řádu. Nepřipraveným lékařům pomocnou ruku podala Česká 

lékařská komora (dále jen ČLK), která (sice až několik let po přijetí Úmluvy) na svých 

webových stránkách zveřejnila informace o informovaném souhlasu pacienta 

s lékařským zákrokem, pravidla kdy lze poskytovat péči bez souhlasu pacienta, pravidla 

jak postupovat, pokud pacient s péčí nesouhlasí a také samotné návrhy, jak by formuláře 

informovaného (ne)souhlasu měly vypadat (viz příloha č. 1, 2). Obdobné snahy 

projevili ředitelé nemocnic (viz příloha č. 3), kteří se touto svoji aktivitou snaží 

poskytnout vodítko pro podřízený zdravotnický personál a eliminovat jak časově 

náročné administrativní úkony svých zaměstnanců, tak i jejich chyby. 

Závazný dokument (a tak i návod pro všechny) vytvořilo ministerstvo zdravotnictví. 

Jde o již zmiňovanou vyhlášku č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která 

stanoví náležitosti a právní formu informovaného souhlasu. Na jedné straně vyhláška 

trpí značnými nedostatky111 (např. zavádí terminologii, která se v zákoně o péči o zdraví 

lidu nevyskytuje, co hůř, upravuje právě náležitosti a právní formu informovaného 

souhlasu, přesto, že k tomuto chybí v zákoně o péči zdraví lidu zmocnění), což je 

                                                             
109 Žďárek, R., Informovaný souhlas a vyhláška č. 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci, 

Zdravotnictví a právo 3-4/2007, str. 20 
110 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu ve 

zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 99  
111 K tomu velice zajímavě hovoří ve svých článcích například: Matochová, S., Vyhláška o zdravotnické 

dokumentaci v kontextu aktuálních otázek lékařské etiky, Zdravotnictví a právo 6/2007; Žďárek, R., 

Informovaný souhlas a vyhláška č. 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci, Zdravotnictví a právo 3-

4/2007 



32 

 

zřejmě způsobeno jejím uspěchaným přijetím. Na druhé straně je základem vyšší 

úrovně komunikace lékaře s pacientem v souladu se současnými právními a etickými 

standardy. 

 

3.4 Právní úprava 

V této kapitole bylo mou snahou zachytit přehled nejvýznamnějších právních 

předpisů, které se přímo týkají informovaného souhlasu. Právní předpisy uvádím 

uspořádané podle hierarchické struktury – od předpisů s vyšší právní sílou k předpisům 

nižší právní síly. 

 

3.4.1 Úmluva o biomedicíně 

Úplný název mezinárodní smlouvy ratifikované Českou republikou v roce 2001 je 

Úmluva Rady Evropy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti 

s aplikací biologie a medicíny (dále jen Úmluva o biomedicíně nebo jen Úmluva). Tato 

Úmluva byla vyhlášená pod číslem 96/2001 Sb.m.s. a spadá pod článek 10 Ústavy 

České republiky112, což ve svém důsledku znamená její aplikační přednost v situacích, 

kdy se její znění rozchází s vnitrostátní zákonnou úpravou dané věci. 

Úmluva o biomedicíně vytyčuje nejdůležitější zásady pro ochranu lidských práv 

a důstojnosti lidské bytosti jak v tradičních, tak v rozvojových oblastech, pokud jde 

o aplikaci biologie a medicíny, které by v signatářských zemích měly být obecnými 

standardy práv osob, které přicházejí do styku se zdravotnictvím, zpravidla jako 

pacienti, ale také jako účastníci vědeckého výzkumu.113 V době svého přijetí byla 

právně velmi diskutovaným tématem, neboť mezi jejími ustanoveními a zněním 
                                                             
112 Ústava ČR, článek 10: Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas 

a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco 

jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. 
113 Vysvětlující zpráva k úmluvě, dostupná z: 

http://www.rozalio.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=33 [naposledy 

navštíveno: 5. 11. 2008] 
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zejména zákona o péči o zdraví lidu byly nemalé odchylky (více viz kapitola 3. 4. 2.). 

K stírání rozdílů dochází velmi pomalu, což z právního hlediska na postavení pacienta 

velké dopady naštěstí nemá, neboť jak již bylo uvedeno – Úmluva o biomedicíně má 

aplikační přednost před zákonem, ovšem z hlediska lékařské praxe je stále ještě co 

se učit. 

O informovaném souhlasu pojednává kapitola II. - články 5-9 Úmluvy. Článek 5.114 

se zabývá souhlasem nemocného a potvrzuje na mezinárodní úrovni již uznávané 

pravidlo, že nikdo nesmí být nucen podstoupit jakýkoli zákrok, aniž by  k tomu dal 

souhlas. Nedílnou součástí tohoto práva je právo na poskytnutí informací o zákroku, 

jeho následcích rizicích a o možných alternativách. Tyto informace musí být poskytnuty 

v dostatečném předstihu před provedením zákroku.115 

V dalších článcích z této sekce jsou upraveny podrobnosti a výjimky, konkrétně 

postup získávání souhlasu, pokud se jedná o pacienta nezletilého nebo právně 

nezpůsobilého. Výjimkou z povinnosti získat informovaný souhlas jsou náhlé případy, 

kdy jde o čas - v takovém případě je povoleno provést bez souhlasu neodkladný zákrok, 

který je v zájmu pacienta. Konečně je upravena i povinnost zdravotnických zařízení 

respektovat předem vyjádřená přání pacienta, který není ve stavu, kdy by byl schopen 

vyjádřit svou vůli.116 

Přísnější požadavky jsou kladeny na souhlas pacienta pro oblast týkající 

se vědeckého výzkumu a oblast transplantací. Zde je nezbytné získat pacientův 

výslovný, konkrétní souhlas k účasti na výzkumu nebo k odebrání částí těla pro účely 

transplantace (viz článek 16 a 19 Úmluvy). 

                                                             
114 čl. 5, Úmluva o biomedicíně, č. 96/2001 Sb.m.s.: Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno 

provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato 

osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. 

Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat. 
115 Dostál, O., Úmluva o biomedicíně: Základ pro medicínské právo v ČR?, Projekt Právo a medicína 

2002, dostupný z: http://medico.juristic.cz/114039 [naposledy navštíveno: 7. 8. 2008] 
116 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004, str. 32 
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Mimo to čl. 6 a čl. 26 Úmluvy týkající se ochrany osob neschopných dát svůj 

souhlas, čl. 7 týkající se ochrany osob s duševními poruchami a čl. 8 týkající se situace 

nouze, definují okolnosti, za kterých může být omezeno uplatňování práv daných 

Úmluvou, v tomto případě nutnost poskytnutí souhlasu.117 

 

3.4.2 Zákon o péči o zdraví lidu 

Základním vnitrostátním předpisem upravujícím souhlas pacienta je již od roku 

1966 zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, který představuje obecnou úpravu 

v oblasti souhlasu pacienta se zákrokem u nás. Tento zákon ve své době představoval 

velmi moderní právní předpis, avšak na rozdíl od naznačeného vývoje118 v západních 

zemích se úprava vydala poněkud odlišným směrem.119 

Souhlas pacienta byl včleněn do § 23 odstavce 2, který zakotvuje obecné pravidlo, 

že do osobnosti člověka lze až na výjimky opírající se o zákon zasahovat jen s jeho 

souhlasem (nebo lze-li tento souhlas předpokládat120). V odstavci 1. byla lékaři uložena 

povinnost nemocného informovat, zároveň mu však byl dán značný prostor k úvaze, do 

jaké míry a jakým způsobem poučit pacienta o nemoci, jejích rizicích, o zamýšleném 

výkonu a o jejich eventuálních možných nepříznivých důsledcích.121 Tato dikce zákona 

                                                             
117 Vysvětlující zpráva k úmluvě, bod 39., dostupná z: 

http://www.rozalio.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=33 [naposledy 

navštíveno: 5. 11. 2008] 
118 Viz kapitola 2.1 
119 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu ve 

zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 13 
120 Institut předpokládaného souhlasu je velmi zrádný, neboť svádí lékaře, aby se nezajímali o skutečný 

názor pacienta a spoléhali se na nejisté domněnky, jak si obvykle počíná průměrný nemocný. Úplně by se 

tak vytratilo právo nemocného nabízené služby přijmout či odmítnout. Toto ustanovení zákona je proto 

potřebné vykládat tak, že se jedná o souhlas daný konkludentně. In: Šustek, P., Holčapek, T., op. cit., 

str. 38 

Srov. Jirka, V., Tzv. informovaný souhlas pacienta s lékařským zákrokem  jako nezbytný  

předpoklad přípustnosti zásahu do jeho tělesní integrity, Právní rozhledy 15/2004, str. 568 
121 Štěpán, J., Právo a moderní lékařství, Panorama, Praha 1989, str. 13. 
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o tzv. „šetrném poučení“, záležející víceméně nejen na souhlasu pacienta, ale i na úvaze 

lékaře, přetrvala ve znění zákona do velmi nedávné doby, přestože byla u nás již 

v osmdesátých letech předmětem kritiky, která poukazovala na to, že jsme v evropském 

i světovém kontextu velmi pozadu.122 

Teprve pět let po ratifikaci Úmluvy o biomedicíně došlo k novelizaci § 23 odst. 1 

zákona 20/1966 Sb. tak, aby odpovídal článku 5 uvedené Úmluvy. Stalo se tak zákonem 

č. 111/2007 Sb.123, který nabyl účinnosti 15. května 2007.124 Novelizovaný § 23 odst. 1 

zní: 

Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického povolání 

informuje pacienta, popřípadě další osoby v souladu s § 67b odst. 12 písm. d), o účelu 

a povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu, 

jakož i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích. Jestliže to zdravotní stav nebo 

povaha onemocnění pacienta vyžadují, je zdravotnický pracovník uvedený ve větě první 

oprávněn sdělit osobám blízkým pacientovi a členům jeho domácnosti, kteří nejsou 

osobami blízkými, též informace, které jsou pro ně nezbytné k zajištění péče o tohoto 

pacienta nebo pro ochranu jejich zdraví. V případě, kdy pacient vyslovil podle § 67b 

odst. 12 písm. d) zákaz poskytování informací, lze informace podle věty druhé sdělovat 

pouze se souhlasem pacienta. Pro vyslovení souhlasu se použije ustanovení § 67b odst. 

12 písm. d) a § 67ba odst. 1 a 2 obdobně. 

                                                                                                                                                                                   
Štěpán dále ve své knize zastává názor, že šetrné poučení je možné uplatnit pouze vůči pacientovi, 

kterému je poskytována „normální“ léčebná péče. V situacích, kde jde o neterapeutickou aplikaci 

medicínských poznatků, je potřeba osobu poučit plně, neboť zamlčení významných okolností, zejména 

rizik, může zakládat odpovědnostní důsledky. (ráda bych upozornila, že práce je vydaná v roce 1989) 
122 Císařová, D., Sovová, O., Trestní právo a zdravotnictví, 1. vydání, Orac, Praha 2000, str. 42 
123 Zákon 111/2007 Sb. přinesl také změnu ve vztazích mezi lékařem a pacientem – přístup pacienta 

a osob, které určí, jakož i pozůstalých, které pacient určil, nebo osob blízkých, neurčil-li pacient jinak, 

do zdravotnické dokumentace a jakýchkoli jiných záznamů vztahujících se ke zdravotnímu stavu 

pacienta. Výjimkou je pouze oblast klinické psychologie, kde má pacient nárok pouze na informace, 

jejichž obsahem je popis příznaků onemocnění, diagnóza, popis terapeutického přístupu a interpretace 

výsledků testů. In: Mach, J., Některé problémy medicínského práva v praxi, Zdravotnictví a právo 3-

4/2008, str. 23 
124 Mach, J., Některé problémy medicínského práva v praxi, Zdravotnictví a právo 3-4/2008, str. 23 
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Nová úprava nahrazuje povinnost lékaře poučit povinností zdravotnického 

pracovníka o poskytované péči „informovat“. Z hlediska vztahu mezi lékařem 

a pacientem dochází k využití lepšího pojmu, neboť termín poučení budí dojem 

nerovného vztahu, jelikož je používán v  rámci procesních předpisů, kde poučovací 

povinnost náleží soudu nebo správnímu orgánu – a pro tyto orgány je typické nadřazené 

postavení vůči účastníkům příslušného řízení. Také je nově – obecněji – definována 

osoba, která je povinna o zdravotním výkonu informovat. Z citovaného ustanovení 

vyplývá, že informaci je povinen sdělit zdravotnický pracovník, který je k provedení 

příslušného zdravotního výkonu odborně způsobilý. Proto zdravotník, vykonávající 

nelékařské povolání, může poskytnout pacientovi informace pouze o zdravotních 

výkonech, které je sám oprávněn provádět (nejčastěji půjde o ošetřovatelské služby). 

Jen lékař může informovat pacienta o zdravotním výkonu, který je z medicínského 

hlediska oprávněn provést pouze lékař.125 

Dále je přesněji specifikován samotný obsah informace o poskytované zdravotní 

péči (zákon zde vědomě staví na pojmech zavedených Úmluvou a opakuje po ní 

základní prvky informovaného souhlasu), čímž je reflektován větší důraz na pacientův 

nárok znát maximum informací o poskytované péči a na něj navazující nároky na výběr 

péče a na zvážení jejich důsledků, rizik i alternativ, a také okruh osob, kterým mohou 

být informace poskytovány. Osoby blízké126 a členové domácnosti127 mají nárok pouze 

na informace nezbytné k zajištění péče o pacienta nebo pro ochranu jejich zdraví, 

                                                             
125 Uherek, P., Několik úvah k nové úpravě informovaní pacienta o zdravotním stavu, Zdravotnictví 

a právo 7-8/2007, str. 26 an. 
126 Osoby blízké jsou definovány § 116 občanského zákoníku, na který zákon o péči o zdraví lidu v tomto 

směru výslovně odkazuje. Osobami blízkými se rozumí manžel nebo manželka, sourozenci, partner 

a příbuzní v řadě přímé (tj. prarodiče, rodiče, děti, vnuci, pravnuci). 
127 Členy domácnosti, kteří nejsou osobami blízkými, je možné definovat pomocí pojmu domácnosti 

obsaženém v § 115 občanského zákoníku, na který zákon o péči o zdraví lidu v tomto směru rovněž 

odkazuje. Dle § 115 domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na 

své potřeby. 
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jestliže to zdravotní stav nebo povaha onemocnění vyžaduje. Dále může pacient určit 

osoby jiné, které mají nárok na informace v pacientem stanoveném rozsahu.128 

Z hlediska právní úpravy nepochybně došlo ke zvýšení odpovědnosti 

zdravotnických pracovníků, kteří musí rozlišovat charakter údajů, které sdělují 

samotnému pacientovi, a údajů, které mohou sdělit osobám blízkým, členům 

domácnosti nebo jiným osobám, které pacient určil. Navíc musí dbát na to, zda pacient 

nevyslovil zákaz poskytování informací – v takovém případě mohou informace 

uvedeným osobám sdělovat pouze se zvláštním souhlasem pacienta. Na zdravotnické 

pracovníky jsou tedy při aplikaci konkrétní právní úpravy kladeny vyšší právní nároky 

na znalost a výklad příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o péči 

o zdraví lidu.129 

 

3.4.3 Transplantační zákon 

Speciální úpravu informovaného souhlasu představuje zákon č. 285/2002 Sb., 

o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon). Jednou 

z podmínek přípustnosti odběru tkání a orgánů od žijícího dárce je, že dárcem je osoba 

způsobilá dát svobodný, informovaný a konkrétní souhlas a tento souhlas skutečně 

vyslovila.130 V § 4 je zakotvena ochrana nezletilých osob, osob zbavených způsobilosti 

k právním úkonům a osob, které s ohledem na svůj momentální zdravotní stav nejsou 

schopny zvážit veškeré důsledky provedení odběru obnovitelné tkáně pro vlastní zdraví. 

Ustanovení o úplném poučení a souhlasu obsahuje § 7:  

„Lékař posuzující zdravotní způsobilost žijícího dárce je povinen poskytnout dárci 

úplné poučení131 o účelu, povaze a důsledcích darování tkáně nebo orgánu a o možných 

                                                             
128 Uherek, P., Několik úvah k nové úpravě informovaní pacienta o zdravotním stavu, Zdravotnictví 

a právo 7-8/2007, str. 26 an 
129 tamtéž 
130 viz § 3, odst. 1, pís. c, zákon č. 285/2002 Sb., transplantační zákon 
131 Požadavek úplného poučení znamená, že dárci musí být podána informace zcela vyčerpávající. – srov.: 

Mach, J. a kolektiv, Zdravotnictví a právo komentované předpisy, Orac, Praha 2003, str. 379 



38 

 

rizicích s tím spojených, včetně rizik dlouhodobých. Pokud je dárcem nezletilá osoba 

nebo osoba zbavená způsobilosti, poskytne toto poučení jejímu zákonnému zástupci. 

Poučení musí být srozumitelné. Dárce a zákonný zástupce nezletilé osoby nebo zákonný 

zástupce osoby zbavené způsobilosti má právo klást otázky, a to v rozsahu stanoveném 

ve větě prvé, a lékař je povinen je zodpovědět. Součástí poučení je rovněž podání 

informace o právech a ochraně dárce stanovených tímto zákonem.“ (§ 7, odst. 1) 

Dále je stanoveno, že souhlas musí být svobodný, informovaný a konkrétní. 

Zpřísnění oproti obecnému souhlasu tkví v požadavku zopakování poučení 

bezprostředně před odběrem a povinné písemné formě souhlasu.132 Dárce nebo zákonný 

zástupce nezletilé osoby nebo zákonný zástupce osoby zbavené způsobilosti může svůj 

souhlas kdykoliv odvolat. Lékař provádějící odběr je povinen toto odvolání respektovat, 

pokud nebyly provedeny při odběru nevratné úkony, jejichž přerušení by znamenalo 

ohrožení zdraví nebo života dárce.133 

Zákon upravuje také přípustnost odběru tkání a orgánů z těla zemřelého - odběr z 

těla zemřelé osoby lze uskutečnit, pouze pokud s tím zemřelý za svého života nebo 

zákonný zástupce nezletilé osoby nebo zákonný zástupce osoby zbavené způsobilosti 

nevyslovil prokazatelně nesouhlas.134 V § 16 je stanoveno, kdy se nesouhlas považuje 

za prokázaný.135 Pokud nebylo prokázáno, že zemřelý vyslovil za svého života 

nesouhlas s posmrtným odběrem, platí, že s odběrem souhlasí.136  

                                                             
132 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu ve 

zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 20; viz: § 7, odst. 3, 4, zákona č. 285/2002 Sb., 
transplantační zákon 
133 viz § 7, odst. 5, zákon č. 285/2002 Sb., transplantační zákon 
134 viz § 11, odst. 1, pís. a, zákon č. 285/2002 Sb., transplantační zákon 
135 viz § 16, odst. 1, zákon č. 285/2002 Sb., transplantační zákon:  

 odběr z těla zemřelé osoby lze uskutečnit, pouze pokud s tím zemřelý za svého života nebo 

zákonný zástupce nezletilé osoby nebo zákonný zástupce osoby zbavené způsobilosti nevyslovil 

prokazatelně nesouhlas. Nesouhlas se považuje za prokazatelně vyslovený, pokud 

a) je zemřelý evidován v Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů, 

nebo  

b) zemřelý ještě za svého života přímo ve zdravotnickém zařízení před ošetřujícím lékařem a jedním 

svědkem prohlásí, že nesouhlasí s odběrem v případě své smrti, nebo  
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Zákon se v tomto svém ustanovení ve spojitosti s otázkou průkaznosti vysloveného 

nesouhlasu pacienta zmiňuje o Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným 

odběrem tkání a orgánů. Jedná se o nový institut, jehož hlavním úkolem je sloužit jako 

prostředek zvýšení právní jistoty těch občanů, kteří s posmrtným odběrem svých orgánů 

a tkání nesouhlasí. Bližší vymezení tohoto institutu stanoví ustanovení § 18 

a následující zákona.137 

Trestní zákon ve svém § 209a obsahuje skutkovou podstatu trestného činu 

nedovoleného nakládání s buňkami, tkáněmi a orgány. Tento paragraf do trestního 

zákona přidal sám transplantační zákon, který krom trestního zákona novelizoval 

například i zákon o péči o zdraví lidu. Od 1. 1. 2010 bude tuto problematiku upravovat 

díl 5. (§ 164 a následující) nového trestního zákoníku. 

 

3.4.4 Zákon o umělém přerušení těhotenství, zákon o léčivech, zákon 
o zdravotnických prostředcích 

V případě zákonů č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, č. 378/2007 Sb., 

o léčivech, a č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, jde rovněž o zvláštní 

úpravy informovaného souhlasu. 

Podmínky pro umělé přerušení těhotenství jsou upraveny v § 4 a následujících 

zákona č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství. Zákon rozlišuje umělé přerušení 

těhotenství na žádost (§ 4138) a umělé přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů 

                                                                                                                                                                                   
c) zákonný zástupce nezletilé osoby nebo zákonný zástupce osoby zbavené způsobilosti přímo ve 

zdravotnickém zařízení před ošetřujícím lékařem a jedním svědkem prohlásí, že nesouhlasí s odběrem; 

toto prohlášení lze učinit pro případ smrti nezletilé osoby nebo osoby zbavené způsobilosti ještě za jejího 

života nebo i po úmrtí této osoby. 
136 viz § 16, odst. 3, zákon č. 285/2002 Sb., transplantační zákon 
137 Mach, J. a kolektiv, Zdravotnictví a právo komentované předpisy, Orac, Praha 2003, str. 404 
138 Ženě se uměle přeruší těhotenství, jestliže o to písemně požádá, nepřesahuje-li těhotenství dvanáct 

týdnů a nebrání-li tomu její zdravotní důvody. 
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(§ 5139). Žádost dle § 4 lze podat z jakýchkoli důvodů nebo i bez udání důvodu. Pak 

platí, že k umělému přerušení těhotenství může dojít pouze do dvanáctého týdne 

těhotenství a jen nebrání-li tomu zdravotní důvody. V případě umělého přerušení 

těhotenství ze zdravotních důvodů140 může žena sama dát podnět k přerušení 

těhotenství, případně k návrhu ošetřujícího lékaře s tímto vyslovit souhlas.141 Ženě, 

která nedovršila šestnácti let, lze uměle přerušit těhotenství se souhlasem zákonného 

zástupce142, popřípadě toho, jemuž byla svěřena do výchovy. Naproti tomu, ženě ve 

věku od šestnácti do osmnácti let, lze uměle přerušit těhotenství bez předchozího 

souhlasu zákonného zástupce. Zdravotnické zařízení má povinnost jejího zákonného 

zástupce po té pouze vyrozumět.143 

Nutno poznamenat, že postup v rozporu se zákonem č. 66/1986 Sb. znamená 

naplnění skutkové podstaty trestného činu nedovoleného přerušení těhotenství, který je 

upraven v § 227 a 228 trestního zákona. Nový trestní zákoník tuto skutkovou podstatu 

rovněž obsahuje, s tím rozdílem, že rozlišuje: „Nedovolené přerušení těhotenství bez 

souhlasu těhotné ženy“ (§ 159) a „Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem 

těhotné ženy“ (§ 160). 

Zákon o léčivech v § 52 obsahuje ustanovení o ochraně subjektů klinického 

hodnocení144. V souvislosti s informovaným souhlasem je důležitý obsah tohoto 

paragrafu z hlediska vytyčených podmínek, za kterých lze klinické hodnocení provádět. 

                                                             
139 Ženě lze uměle přerušit těhotenství ze zdravotních důvodů s jejím souhlasem nebo z jejího podnětu, 

jestliže je ohrožen její život nebo zdraví nebo zdravý vývoj plodu nebo jestliže jde o geneticky vadný 

vývoj plodu. 
140 Zdravotní důvody konkretizuje prováděcí vyhláška č. 75/1986 Sb. a její přílohy. 
141 Mach, J. a kolektiv, Zdravotnictví a právo komentované předpisy, Orac, Praha 2003, str.430 an. 
142 Je otázkou, zda souhlas či vyrozumění má směřovat oběma rodičům. Z dikce zákona se jeví, že stačí 

jednomu. Ovšem rodičovská zodpovědnost dle zákona o rodině patří oběma rodičům - proto se přikláním 

k názoru, že souhlas by měl být vyžádán od obou rodičů. 
143  viz § 6, zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství  
144 Klinickým hodnocením je jakékoli systematické testování prováděné na subjektech hodnocení za 

účelem: 1. zjistit či ověřit klinické, farmakologické nebo jiné farmakodynamické účinky, 

2. stanovit nežádoucí účinky, 

3. studovat absorpci, distribuci, metabolismus nebo vylučování jednoho nebo několika hodnocených 

léčivých přípravků s cílem ověřit bezpečnost nebo účinnost. 
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Mezi tyto podmínky patří, že subjekt hodnocení nebo jeho zákonný zástupce v 

případech, kdy subjekt hodnocení není schopen udělit informovaný souhlas (dále jen 

subjekt hodnocení nebo jen subjekt), měl v předchozím rozhovoru se zkoušejícím 

lékařem možnost porozumět cílům, rizikům a obtížím klinického hodnocení i 

podmínkám, za nichž má klinické hodnocení probíhat. Dále subjekt hodnocení musí být 

informován o svém právu kdykoli od klinického hodnocení odstoupit. Nezbytným je 

písemný souhlas subjektu poté, kdy byl seznámen s povahou, významem, dopady a 

riziky klinického hodnocení. Pokud subjekt hodnocení není schopen psát, lze ve 

výjimečných případech připustit ústní souhlas učiněný za přítomnosti alespoň jednoho 

svědka, o udělení ústního souhlasu musí být pořízen písemný záznam. V následujících 

odstavcích je poměrně podrobně řešena úprava poučení a souhlasu osob nezletilých 

a osob zletilých, které nejsou právně způsobilé poskytnout informovaný souhlas. 

§ 10 zákona o zdravotnických prostředcích je výslovně nazván „Informovaný 

souhlas“ a v odstavci prvním je definováno, co se informovaným souhlasem dle tohoto 

zákona rozumí: 

„Informovaným souhlasem se rozumí dobrovolné a prokazatelné vyjádření vůle 

subjektu, popřípadě jeho zákonného zástupce, podrobit se klinickým zkouškám za 

podmínek stanovených v odstavci 2; o těchto podmínkách musí být subjekt předem 

poučen.“  

Odstavec druhý se tedy zabývá poučením subjektu, které musí být písemné, 

srozumitelné a v jazyce, kterému subjekt dobře rozumí. Poučení, které je součástí 

informovaného souhlasu, musí obsahovat odpovídající informaci o klinických 

zkouškách včetně jejich cíle, informaci o možném přínosu klinických zkoušek pro 

subjekt, informaci o předvídatelných rizicích a možných obtížích spojených 

s klinickými zkouškami, informaci o jiných možnostech léčby nebo diagnostiky, 

informaci o zabezpečení důvěrnosti získaných údajů vztahujících se k subjektu. Poučení 

musí dále obsahovat práva a povinnosti subjektu, včetně práva subjektu kdykoli od 

klinických zkoušek odstoupit. 

Možno dodat, že pro informovaný souhlas je také významná úprava týkající 

se právních úkonů a zastoupení obsažená v občanském zákoníku a v zákoně o rodině. 
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3.4.5 Vyhláška o zdravotnické dokumentaci 

Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, byla vydána na základě 

§67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Z věcného okruhu otázek, 

kterými se vyhláška zabývá, jsou pro téma této práce významné: nově zaváděný 

informovaný souhlas a odmítnutí lékařské péče jako součást zdravotní dokumentace. 

Ministerstvo zdravotnictví touto vyhláškou stanovilo náležitosti a právní formu 

informovaného souhlasu - konkrétní náležitosti písemné formy informovaného souhlasu 

uvádí ve své příloze č. 1, bodě 5., kde je rozlišováno mezi „záznamem o rozsahu 

podaných informací“ a vlastním „souhlasem pacienta nebo jeho zákonného 

zástupce.“145 V bodě 6. téže přílohy, nazvaném „Prohlášení o odmítnutí zdravotní 

péče“, vyhláška řeší i situaci, kdy pacient odmítá podepsat revers, ale odmítá i příslušný 

výkon. V tomto případě má být revers stejně sepsán a podepsán lékařem a jedním 

svědkem.146 

 

3.4.6 Návrh nového občanského zákoníku 

Usnesením vlády č. 345 byl dne 18. dubna 2001 schválen věcný záměr občanského 

zákoníku. V současné době je hotový paragrafovaný návrh147. V hlavě II., dílu 2., 

oddílu  6. (§ 81 a následující) je upravena osobnost člověka a její ochrana. Generální 

klausule, § 81, obsahuje demonstrativní výčet nehmotných, ideálních, předmětů 

osobnostního práva na ochranu osobnosti člověka: 

„Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je 

povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého.“ (§ 81, odst. 1 návrhu) 

                                                             
145 Žďárek, R., Informovaný souhlas a vyhláška č. 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci, 

Zdravotnictví a právo 3-4/2007, str. 17 an. 
146 Mach, J., Některé problémy medicínského práva v praxi, Zdravotnictví a právo 3-4/2008, str. 25 
147 dostupný z: http://obcanskyzakonik.justice.cz [naposledy navštíveno: 30. 7. 2009] 
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„Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v 

příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní 

povahy.“ (§ 81, odst. 2 návrhu) 

Pododdíl 3 tohoto oddílu se věnuje právu na tělesnou integritu a zásahu do tělesné 

integrity člověka. Upravuje mimo jiné i souhlas pacienta s medicínským zákrokem, u 

kterého požaduje, aby byl udělený s vědomím o povaze zásahu a o jeho možných 

následcích.148 V bezprostřední návaznosti je řešeno právo na poučení zákroku 

předcházející. Kdo chce provést na jiném člověku zákrok, vysvětlí mu srozumitelně 

povahu tohoto zákroku. Vysvětlení je řádně podáno, lze-li rozumně předpokládat, že 

druhá strana pochopila způsob a účel zákroku včetně očekávaných následků i možných 

nebezpečí pro své zdraví, jakož i to, zda přichází v úvahu případně i jiný postup.149 

§ 96 obsahuje požadavek písemné formy souhlasu se zákrokem v těchto případech: 

• má-li být proveden lékařský pokus na člověku, 

• má-li být proveden zákrok, který zdravotní stav člověka nevyžaduje, 

• má-li být oddělena část těla, která se již neobnoví. 

Udělený souhlas může být odvolán v jakékoli formě, i když se pro udělení souhlasu 

vyžaduje forma písemná.150 

Dále je v návrhu řešen souhlas zákonného zástupce k zásahu do integrity 

zastoupeného. Takto může být souhlas udělen jen, je-li to k přímému prospěchu osoby, 

která není schopna dát souhlas sama.151 Nezletilý může v obvyklých záležitostech udělit 

souhlas k zákroku na svém těle také sám, je-li to přiměřené rozumové a volní vyspělosti 

nezletilého, jeho věku, a jedná-li se o zákrok nezanechávající trvalé nebo závažné 

                                                             
148 viz § 93 odst. 1, návrhu občanského zákoníku 
149 viz § 94, návrhu občanského zákoníku 
150 viz § 97 odst. 1, návrhu občanského zákoníku 
151 viz § 93 odst. 2, návrhu občanského zákoníku 
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následky.152 Situace, kdy dojde k rozporu mezi přáním zákonného zástupce a 

nezletilého, jsou v návrhu řešeny přivolením soudu: 

„Má-li být zasaženo do integrity nezletilého, který dovršil čtrnáct let, nenabyl plné 

svéprávnosti, a který zákroku vážně odporuje, třebaže zákonný zástupce se zákrokem 

souhlasí, nelze zákrok provést bez souhlasu soudu. To platí i v případě provedení 

zákroku na zletilé osobě, která není plně svéprávná.“ (§ 100, odst. 1 návrhu) 

„Nesouhlasí-li zákonný zástupce se zásahem do integrity osoby uvedené v 

odstavci 1, ač si jej tato osoba přeje, lze zákrok provést na její návrh nebo na návrh 

osoby jí blízké jen se souhlasem soudu.“ (§ 100, odst. 2 návrhu) 

                                                             
152 viz § 95, návrhu občanského zákoníku 
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4 Informovaný (ne)souhlas pacienta v souvislosti s problematikou euthanasie  

Není to tak dávno, kdy pánem nad životem a smrtí člověka byl jednoznačně Bůh. 

Sebevražda byla nejhorším možným zločinem a sebevrahové coby navždy prokletí 

a nehodní spásy byli zatraceni a nesměli být pohřbeni na normálním hřbitově. Jejich 

proviněním bylo, že si dovolili sáhnout na život, tedy na něco, co dostali od Boha a co 

mělo zůstat v jeho moci.153 

Moderní průmyslová civilizace založená na vědeckotechnickém rozvoji přinesla 

obrovský pokrok nejen ve způsobu života a v životní úrovni lidí, ale také v lidském 

myšlení. Člověk získal právo na svobodu a osobní naplnění, a touží být jediným 

a suverénním zdrojem, důvodem a autorem svých činů.154 

 

4.1 Důvody pro diskuzi 

Otázka euthanasie155, „milosrdné smrti“, je součástí úvah a předmětem 

filosofických debat již od nepaměti.156 Důvodů, proč je tato problematika v současnosti 

tak aktuální, je několik. 

Především jde o souvislost s rozšiřováním lidských práv a práv pacientů. Lidská 

svoboda spočívá mimo jiné v kontrole nad vlastním životem. Je-li jedinec zdráv, má vše 

pod kontrolou, přijde-li nemoc, člověk svůj vliv nad sebou ztrácí. Tím, že pacient žádá 

                                                             
153 Stern, J., Euthanasie jako státem zajištěný komfort smrti, dostupný z: 

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-stern.php?itemid=4120 [naposledy navštíveno: 6. 2. 2009] 
154 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004, str. 108 
155 Termínu euthanasi můžeme přiřadit nejméně dva významy. Jednak bývá interpretován jako milosrdná, 

dobrá, krásná, lehká smrt (z řečtiny EU – dobrý, THANATOS – smrt), jednak se užívá v souvislosti 

s usmrcením z útrpnosti či ze soucitu a je takto i terminologicky vnímána. In: Císařová, D., Sovová, O. a 

kol., op. cit., str. 102 
156 Šustek, P., Euthanasie – věčná otázka, Projekt Právo a medicína 2002, dostupný z: 

http://medico.juristic.cz/149247 [naposledy navštíveno: 29. 11. 2008] 
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o pomoc ke smrti, snaží se i nadále vykonávat kontrolu nad svým životem, tentokrát 

však formou prosby o důstojný konec.157  

Úspěšnost medicíny je postupem času stále vyšší. Nemoci, které před deseti lety 

znamenaly jistou smrt, jsou dnes úspěšně léčeny, životy lidí jsou prodlužovány. I když 

jde o rozvoj jistě vítaný a ve spoustě lidí vzbuzuje naději na spokojenější život 

ve zdraví, má tento pokrok i své stinné stránky. Mnohdy je život prodlužován 

za doprovodu nepříznivých vedlejších účinků.158 Pacient je plně odkázaný na moderní 

techniku, často je udržován při životě napojením na lékařské přístroje nebo podáváním 

silných léků, které jeho život umožňují udržovat i po velmi dlouhou dobu na ostří 

předělu mezi bytím a nebytím.159  

Je třeba vidět, že v některých situacích se požadavek na prodlužování života 

za každou cenu dostává do rozporu s humánním posláním medicíny.160 Ve společnosti 

sílí rozporuplné pocity a stále častěji se lidé ptají, zda tímto způsobem prodloužený 

život je ještě život důstojný a smysluplný. Na pořadu dne jsou prakticky v celém 

vyspělém světě otázky zakotvení práv nemocných a zejména otázka práva na důstojnou 

smrt. 

Častým argumentem odpůrců euthanasie je odkaz na Hippokratovu přísahu, která 

lékařům údajně brání euthanasii provést. Doslova uvádí: „Nepodám nikomu smrtící 

prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal, a nikomu také nebudu radit (jak 

zemřít).“ Ovšem když přísahu přečteme celou, tak o odstavec výše nalezneme i tento 

text: „Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých 

schopností a svého úsudku.“ A právě tento text by se naopak mohl použít v argumentaci 

proč euthanasii povolit.161 

                                                             
157 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004 str. 107 
158 Císařová, D., Sovová, O. a kol., op. cit., str. 107 
159 Štěpán, J., Právo a moderní lékařství, Panorama, Praha 1989, str. 88 
160 Stolínová, J., Občan, lékař a právo, Avicenum, Praha 1990, str. 28, 29 
161 Schwarz, Z., Eutanázie versus Hippokratova přísaha, dostupný z: 

http://schwarz.blog.idnes.cz/c/43643/Eutanazie-versus-Hippokratova-prisaha.html, [naposledy 

navštíveno: 6. 7. 2009] 
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Ztotožňuji se s názorem uvedeným v knize Jitky Stolínové: „Lékař je povinen učinit 

vše pro záchranu života, je-li záchrana možná. Je-li však smrt neodvratná, je úkolem 

medicíny spíše ušetřit umírajícímu utrpení a neprodlužovat agonii umělým udržováním 

životních funkcí. V těchto případech, které lékařská věda považuje za ztracené a kde by 

intenzivní péče představovala prolongaci utrpení, může být právě nevyužití všech 

náročných postupů a prostředků, které rozvoj moderní medicíny umožňuje, považováno 

za postup lege artis“.162 

Dalším (a velmi smutným) důvodem, který hovoří spíše pro euthanasii, je fakt, že 

v České republice ročně zemře 116 tisíc osob, z toho 60 až 70 procent ve vysokém 

věku. Velká část z nich umírá v léčebnách dlouhodobě nemocných a podobných 

ústavech. Tato zařízení nejsou dostatečně vybavena pro kvalitní paliativní péči.163 

Lékaři a ošetřující personál podle odborníků často účinně netlumí bolest a další 

negativní projevy postupující nemoci. Pacienti trpí i depresemi a sociálním odloučením. 

Chybí zařízení hospicového typu i peníze na tuto paliativní medicínu. To přispívá ke 

strachu z pomalého nedůstojného umírání, ze ztráty soběstačnosti, a vede lidi k úvahám 

o předčasné smrti.164 

V dnešní době – ať chceme nebo ne – je jednou ze zvažovaných okolností kolem 

euthanasie také ekonomický dopad na státní rozpočet a finance ve zdravotnictví. 

Náklady na zdravotní péči pro těžce nemocného člověka jsou daleko vyšší než náklady 

na „dobrou smrt.“165 Ušetřené prostředky by tak mohly být účelně a efektivně využity 

ve prospěch těch, kde je naděje na uzdravení.166 

                                                             
162 Stolínová, J., Občan, lékař a právo, Avicenum, Praha 1990, str. 28, 29 

K tomu shodně Štěpán, J., Právo a moderní lékařství, Panorama, Praha 1989 
163 Paliativní péčí se rozumí celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu, 

tzn., že nesměřuje k vyléčení pacienta. In: Císařová, D., Sovová, O. a kol., op. cit., str. 106 
164 Zima, T., Diskuze o euthanasii na 1. LF UK, dostupný z: 

http://www.lf1.cuni.cz/article.asp?nArticleID=6457&nDepartmentID=27&nLanguageID=1 [naposledy 

navštíveno: 6. 2. 2009] 
165 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004, str. 108 
166 Šnédar, L., Základy zdravotnického práva s příklady a otázkami, LexisNexis CZ, Praha 2008, str. 83 
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Na závěr jedno srovnání. U zvířat přeci také běžně říkáme, že jsou utracena, aby 

netrpěla, a nijak se nad tím nepozastavujeme. Veterinární lékaři euthanasii provádějí 

každodenně a nikdo je za to nelynčuje a nezatracuje. Mnohdy slýcháme, že kdo nemá 

rád zvířata, nemá rád lidi, což potencuje skutečnost, že zvířata jsou z pohledu člověka 

na roveň lidem. Tak proč nemůžeme pomoci člověku stejně, jako pomáháme zvířatům. 

Nikoliv utrácet, ale umožnit euthanasii.167 

 

4.2 Možnost odmítnout léčbu – pasivní euthanasie 

Možnost odmítnout léčbu je prakticky jednou z forem euthanasie – jde o tzv. 

pasivní euthanasii, kdy dochází k usmrcení jiného tím, že není zahájena, nebo je 

přerušena životně důležitá léčba. Jde o zřeknutí se (odmítnutí) indikované léčby 

smrtelně nemocným, trpícím pacientem. Odmítnutí léčebné péče může mít několik 

forem: 

• nesouhlas s léčbou, 

• souhlas v průběhu léčení odvolaný, 

• v průběhu léčby prováděné se souhlasem se zjistí přítomnost dalšího 

onemocnění, k jehož léčení souhlas dán není.168 

V českém právním řádu je v této otázce základním principem svoboda rozhodování 

v oblasti práva na tělesnou integritu a její nedotknutelnost. Vyjadřuje jej pravidlo, 

že jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že 

k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Pacient má proto 

                                                             
167 Schwarz, Z., Eutanázie versus Hippokratova přísaha, dostupný z: 

http://schwarz.blog.idnes.cz/c/43643/Eutanazie-versus-Hippokratova-prisaha.html, [naposledy 

navštíveno: 6. 7. 2009] 
168 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004, str. 108 - 109 
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i právo zdravotní péči odmítnout, což musí být respektováno169. K tomuto závěru dospěl 

ve své rozhodovací praxi i Ústavní soud České republiky: „Právo nebýt léčen je silnější 

než povinnost léčit. Diagnóza není víc než právo.“170 

Odmítne-li tedy pacient byť i život zachraňující léčbu (a přitom se nejedná o situaci, 

kdy lze zákrok na základě zákona provést i bez souhlasu), nesmí být zákrok 

proveden171. Z hlediska lékaře jde o povinnost nekonat.172 

Je zřejmé, že právo se zde může dostat do rozporu s morálním přesvědčením lékaře 

léčit jiné podle svého nejlepšího vědomí.173 Ovšem postoj, který se s tímto stavem 

neztotožňuje a staví na stanovisku, že pacientovi je třeba poskytnout pomoc za všech 

okolností a i proti jeho vůli, již dnes není právně ani hodnotově přijatelný.174 

Pasivní euthanasie je v České republice za uvedených okolností v souladu s právem. 

Důkazní břemeno nese zdravotnický pracovník a je tedy v jeho zájmu vyžádat 

                                                             
169 Obdobně: Brazier, M., Cave, E., Medicine, patients and law, Penguin Books Ltd, Londýn, 2007, 

str. 490: Pokud odmítá udělit souhlas dospělá, plně způsobilá a dostatečně informovaná osoba, na kterou 

není vyvíjen nátlak, ani neprojevuje svoji vůli v tísni, pak je nezbytné toto rozhodnutí respektovat. 
170 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu ve 

zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 117 
171 Jde v podstatě o stejnou situaci, pokud pacient vezme udělený souhlas zpět. Pokud by lékař 

nerespektoval takové rozhodnutí pacienta, a pokračoval by v léčbě, šlo by o neoprávněný zásah do 

pacientovy tělesné integrity, a lékař by odpovídal stejně jako v případě, kdy pacient souhlas vůbec 

neudělil. In: Kennedy, I., Grubb, A., Principles of medical law, Oxford University Press Inc., New York 

1998, str. 118 
172 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004, str. 108, 110 an 

Obdobně Stolínová, J., Občan, lékař a právo, Avicenum, Praha 1990, str. 80 an: zabývá se otázkou, zda 

negativní revers chrání lékaře i v situaci, kdy je bezprostředně ohrožen život pacienta a vyslovuje názor, 

že pacient má právo odmítnout i úkon zachraňující život a že lékař, prokáže-li zejména formou 

negativního reversu marné úsilí o přesvědčení a získání pacienta ke spolupráci, nemůže být volán 

k odpovědnosti, ani když pacient v důsledku neprovedeného zákroku zemře. 
173 Císařová, D., Sovová, O. a kol., op. cit., str. 111 
174 Šustek, P., Holčapek, T., op.cit., str. 118 
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si písemný revers odmítající zákrok, navíc povinná písemná forma negativního reversu 

je upravena přímo v zákoně o péči o zdraví lidu.175 

 

4.3 Snaha o řešení právní cestou 

V posledních letech jsme byli svědky řady pokusů o legalizaci euthanasie jak 

ve světě, tak i v tuzemsku. Některé návrhy zákonů úspěšně prošly legislativním 

procesem států a můžeme tak nalézt právní řády, ve kterých má právo na důstojnou smrt 

zvláštní právní úpravu. 

Nizozemí. Zde zákon od roku 2002 dovoluje jak asistenci při sebevraždě (tj. 

záměrné a cílené jednání osoby, které spočívá v napomáhání při sebevraždě jiné osoby 

nebo navedení druhé osoby k tomuto jednání176), tak dobrovolnou euthanasii, tedy 

usmrcení lékařem na žádost. Dva lékaři musí potvrdit, že pacientova bolest je „trvalá a 

nesnesitelná.“ 177 Lékař musí svůj čin neprodleně nahlásit zvláštní komisi, která 

posoudí, zda jsou skutečně dány podmínky beztrestnosti, které vyžaduje zákon.178 

Předkladatelé opírali návrh zákona o vůli naprosté většiny Nizozemců, kteří 

legalizaci euthanasie podporují. Navíc upozorňovali na skutečnost, že podle vládních 

údajů provedli nizozemští lékaři ročně na 2000 případů "asistovaných sebevražd". 

Nevládní organizace Nizozemské dobrovolné sdružení pro euthanasii dokonce hovoří 

o dvojnásobném počtu. Za „milosrdnou smrt“ ale nebyli lékaři ve většině případů 

stíháni, protože v zemi je už několik let tato praxe „tolerována“.179 Již od 70. let 

minulého století nizozemské soudy ve výjimečných případech a za určitých podmínek 

zbavovaly lékaře odpovědnosti za usmrcení z útrpnosti. Od 80. let se dá dokonce říci, 

                                                             
175 § 23 odst. 2: …Odmítá-li nemocný přes náležité vysvětlení potřebnou péči, vyžádá si ošetřující lékař 

o tom písemné prohlášení (revers). 
176 Šnédar, L., Základy zdravotnického práva s příklady a otázkami, LexisNexis CZ, Praha 2008, str. 83 
177 Ulč, O., Euthanasie – spor o právu odejít, dostupný z: http://www.otaulc.com/text/1115.htm 

[naposledy navštíveno: 11. 2. 2009] 
178 Novotný, O., Vokoun, R., a kol., Trestní právo hmotné – II. Zvláštní část, ASPI Wolters Kluwer, 

Praha 2007, str. 29 
179 Ulč, O., op. cit. 
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že vývoj již směřoval k akceptaci „dobré smrti“, tolerované jak liberálními soudy, 

vládou, tak i Královskou holandskou lékařskou asociací.180 

„Je to velmi dobrá věc, že se v této chvíli stává běžná praxe zákonem,“ vyjádřil při 

jednání spokojenost nizozemský ministr spravedlnosti Benk Korthals.181 Ročně dojde 

k téměř 10000 žádostem o povolení asistované sebevraždy a  kolem 3800 se jich 

realizuje.182 

Belgické právo stanoví, že pacient i lékař musí dojít k přesvědčení, že stav 

a prognóza pacienta a možnosti paliativní léčby nenabízí žádné rozumné východisko. 

Zdravotní stav pacienta musí být medicínsky beznadějný a provázen trvalým, 

nesnesitelným fyzickým či psychickým utrpením, jež nelze zmírnit. Nutná je konzultace 

s dalším lékařem a zletilost a způsobilost k právním úkonům pacienta. Požadavek 

na provedení euthanasie musí vycházet ze svobodné vůle pacienta a musí být uvážený 

a opakovaný.183 

Třetí země Beneluxu, Lucembursko, se euthanasií zabývala v  nedávné době. 

Lucemburský parlament dne 18. 12. 2008 schválil184 návrh zákona, který v zemi umožní 

legalizovat eutanazii. Ze šedesátičlenné Poslanecké sněmovny se pro návrh vyslovilo 31 

poslanců, 26 bylo proti a 3 se zdrželi hlasování. Přijatá právní norma má umožnit 

                                                             
180Šustek, P., Euthanasie: Holandská situace, Projekt Právo a medicína 2002, 

http://medico.juristic.cz/149246 [naposledy navštíveno: 11. 2. 2009]  
181 tamtéž 
182 Ulč, O., Euthanasie – spor o právu odejít, dostupný z: http://www.otaulc.com/text/1115.htm 

[naposledy navštíveno: 11. 2. 2009]. 
183 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004, str. 121 
184 Jednání o uzákonění eutanazie se v Lucembursku neobešlo bez velkých problémů. Země je konstituční 

monarchií a její formální vládce velkovévoda Jindřich počátkem prosince 2008 oznámil, že zákon 

z důvodu svědomí nepodepíše, a norma by tedy nemohla nabýt platnosti. Odezvou parlamentu bylo 

schválení změny ústavy (11. 12. 2008), podle níž už velkovévoda nebude zákony přijaté parlamentem 

"schvalovat", nýbrž jen "vyhlašovat". In: Lucemburský parlament schválil právo lékařů zabíjet pacienty, 

dostupný z: http://oslik.wordpress.com/2008/12/ [naposledy navštíveno: 25. 4. 2009] 



52 

 

takzvanou asistovanou smrt za přísně stanovených podmínek, kdy k případu musejí 

především zaujmout odborné stanovisko nejméně dva lékaři.185  

Proti jakékoliv formě eutanazie se opětovně vyslovil papež Benedikt XVI. 

"Odpovědní politici musí pamatovat na to, že rozhodnutí vzít člověku život je vždy 

morálně špatné a nikdy nemůže být v souladu s právem," prohlásil papež. Předseda 

lucemburské vlády Jean-Claude Juncker ale vzápětí kritiku Vatikánu odmítl a označil ji 

za vměšování.186  

V USA se pouze jeden z padesáti států odvážil vykročit tímto směrem - Oregon. 

Zákon, jménem Death With Dignity Act, („Smrt s důstojností“), vešel v platnost v roce 

1997 a opravňuje lékaře připravit smrtelnou dávku pro beznadějně nemocného 

(terminally ill) pacienta, trpícího nesnesitelnými bolestmi (unbearable suffering) 

a jemuž nezbývá víc než šest měsíců života. Ten si ale dávku  musí aplikovat sám, bez 

přítomnosti lékaře.187 

Vedle těchto států existují další státy, kde je tento způsob usmrcení sice trestný, 

ale přihlíží se ke zvláštnosti situace, k utrpení vážně nemocné osoby a k soucitu nad ní. 

Proto některé státy vytvořily ve svých právních systémech pro tuto skutečnost 

privilegovanou skutkovou podstatu trestného činu usmrcení na žádost s výrazně nižší 

trestní sazbou (v Polsku do pěti let) než u trestného činu vraždy. 

Takovouto úpravu lze nalézt například v Německu, Rakousku, Polsku a Švýcarsku. 

V § 216 německého trestního zákoníku: „Ten, kdo pohnut výslovnou a vážnou žádostí 

usmrceného jiného usmrtí, je trestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.“ 

Rakouský trestní zákoník obsahuje v § 77 ustanovení stejného názvu a velmi 

podobného obsahu. 188 

                                                             
185 citováno z: čtk/ Zákon o eutanazii prošel úspěšně lucemburským parlamentem, dostupný z: 

http://www.eutanazie-dobrasmrt.cz/?akce=media&id=327 [naposledy navštíveno: 25. 4. 2009] 
186 tamtéž 
187 Ulč, O., Euthanasie – spor o právu odejít, dostupný z: http://www.otaulc.com/text/1115.htm 

[naposledy navštíveno: 11. 2. 2009] 
188 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004, str. 120 



53 

 

Ve Velké Británii, od roku 1957 akt tzv. compassionate killing (zabití z milosti, 

ze soucitu) soudy neposuzují jako vraždu, ale jako pouhé zabití. Podle zákona z roku 

1961 (Suicide Act) spáchání či pokus o spáchání sebevraždy již nejsou trestné, ale hrozí 

uvězněním po dobu až 14 let osobě, která čin umožnila, jakkoliv by tak bylo 

na úpěnlivou žádost.189 

O provedení podobných ustanovení do právního řádu se snaží i Česká republika. 

Na rozdíl od výše uvedených zemí, kde usmrcení na žádost nebo z útrpnosti je 

samostatně upraveno nebo privilegovaným trestným činem, česká platná trestněprávní 

úprava toto nepředpokládá. 

 

4.4 Platný právní stav v ČR 

Právní řád České republiky v současné době euthanasii v žádné normě výslovně 

neupravuje. Euthanasie v podobě usmrcení na žádost a ze soucitu je považována 

za vraždu podle § 219 trestního zákona: „Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán 

odnětím svobody na deset až patnáct let.“ Může jít o vraždu spáchanou jak konáním, tak 

i opomenutím ve smyslu § 89 odst. 2 trestního zákona.190 

Lze ovšem podle současné úpravy počítat s určitým materiálním korigováním 

závažnosti tohoto jednání v závislosti na společenské nebezpečnosti, a tak se zmírněním 

následků stanovených zákonem pro pachatele.191 

V úvahu připadá posoudit jednání spočívající v usmrcení jiné osoby ze soucitu 

na její žádost jako nedosahující požadované hranice společenské nebezpečnosti podle 

§ 3 trestního zákona. Tato alternativa je však málo pravděpodobná. Ačkoli soud činí 

závěr o nebezpečnosti činu pro společnost na základě dokazování a po posouzení všech 

důkazů v jejich jednotlivostech i souhrnu, této možnosti soudy nijak podstatně 

                                                             
189 Ulč, O., Euthanasie – spor o právu odejít, dostupný z: http://www.otaulc.com/text/1115.htm 

[naposledy navštíveno: 11. 2. 2009] 
190 Novotný, O., Vokoun, R., a kol., Trestní právo hmotné – II. Zvláštní část, ASPI Wolters Kluwer, 

Praha 2007, str. 30 
191 Pletková, K., Euthanasie – úvahy de lege ferenda, Zdravotnictví a právo 10/2008, str. 3 
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nevyužívají. Pro soud je pochopitelně velmi obtížné v konkrétním případě prohlásit 

aktivní euthanasii za jednání zcela v souladu s právem.192 

Vyloučení protiprávnosti na základě informovaného souhlasu pacienta s postupem 

lékaře u trestných činů proti životu a zdraví aplikovat nelze. V těchto případech není 

souhlas poškozeného sám o sobě okolností vylučující protiprávnost. J. Boguszak 

konstatuje, že právo na život je ryze veřejnoprávním druhem lidských práv. „Je vskutku 

právem; neexistuje povinnost žít: pokus o sebevraždu není trestným činem. Není však 

připuštěna euthanasie, takže právní úkon, jímž by někdo zmocňoval jiného, aby usmrtil, 

je úkonem neplaným.“193 Podle převládajícího názoru v právní teorii i praxi zájem 

na ochraně života převažuje nad autonomií jedince. K vlastnímu usmrcení tedy svolit 

nelze.194 

Jinou úvahou je otázka krajní nouze ve smyslu § 14 trestního zákona. Spočívá 

v porovnání závažnosti nebezpečí hrozícího zájmu chráněnému právním řádem 

a opatření směřujícího k jeho odvrácení. V našem případě tedy srovnání, zda je 

závažnější škodou na osobnosti pacienta jeho pokračující utrpení nebo zkrácení jeho 

života, jestliže zmírnění utrpení nelze jinak dosáhnout. Touto cestou se ovšem vydat 

nelze, neboť neexistuje hodnotový objektivismus, v němž nadřazený subjekt stanoví 

hodnoty pro ostatní, kteří je následně vezmou za své. Nikdo není oprávněn posuzovat 

kvalitu lidského života a ještě ji porovnávat s hodnotou života, o který usmrcená osoba 

přijde.195 

Další z možností zmírnění nepřiměřeně tvrdého trestu pro pachatele aktivní 

euthanasie196 je mimořádné snížení trestu odnětí svobody podle § 40 odst. 1 trestního 

zákona. Toto ustanovení je omezeno na případy, kdy pro výjimečné okolnosti případu 

                                                             
192 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004, str. 118 
193 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní opak. cit., str. 117 - 118 
194 Pletková, K., Euthanasie – úvahy de lege ferenda, Zdravotnictví a právo 10/2008, str. 3 
195 Císařová, D., Sovová, O. a kol., op. cit., str. 117 -118 
196 Jde o usmrcení konáním, např. aplikací smrtící injekce. In: Novotný, O., Vokoun, R., a kol., Trestní 

právo hmotné – II. Zvláštní část, ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 29  
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nebo mimořádné poměry pachatele by účelu trestu bylo možné dosáhnout i trestem 

kratšího trvání než trestem uvedeným v zákonné trestní sazbě.197 

Pokud by docházelo k opakovanému využívání tohoto ustanovení v určité skupině 

případů – případů aktivní euthanasie, pak by to vedlo k vytvoření faktické privilegované 

skutkové podstaty. Negativem tohoto postupu je, že soud by de facto přebíral funkci 

zákonodárce a dále by mohla být porušována záruka rovného uplatňování práva, neboť 

pachatel nemá na použití § 40 trestního zákona právní nárok, aplikace tohoto ustanovení 

zcela záleží na uvážení soudu.198 Na druhou stranu by tento postup soudů mohl 

aktivizovat legislativní snahy (podobně jako v Belgii – viz výše) a mohl by přinést 

právní úpravu privilegované skutkové podstaty trestného činu usmrcení na žádost 

do právního řádu České republiky. 

Stěžejním argumentem pro vytvoření takovéto privilegované skutkové podstaty je 

fakt, že se jedná o akt ve společnosti vnímaný jako ne zcela výjimečný, a tedy potřebný 

a zralý pro právní regulaci, a že okolnosti, za kterých k němu dochází, jsou specifické. 

Psychické rozpoložení a pohnutky pachatele usmrcení na žádost jsou v protikladu 

s pohnutkami pachatele vraždy. V důsledku těchto okolností dochází k výraznému 

snížení typové nebezpečnosti činu pro společnost, která by měla nalézt odraz v sankci 

oproti obecné, základní, skutkové podstatě vraždy.199 

Podle trestního zákona se privilegovaně trestá účast na sebevraždě podle § 230 

odst. 1 trestního zákona, kdy za formu euthanasie lze považovat případ, kdy pachatel 

pomáhá nevyléčitelně nemocnému, aby se sebevraždou zbavil utrpení.200 Pro trestnost 

je nezbytné, aby se sebevrah o sebevraždu alespoň pokusil.201 

                                                             
197 Pletková, K, Euthanasie – úvahy de lege ferenda, Zdravotnictví a právo 10/2008, str. 3 
198 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004, str. 119; shodně též Pletková, K., Euthanasie – úvahy de lege ferenda, Zdravotnictví a právo 

10/2008, str. 3 
199 Pletková, K, op. cit., str. 4 
200 Císařová, D., Sovová, O. a kol., op. cit., str. 120 
201 Novotný, O., Vokoun, R., a kol., Trestní právo hmotné – II. Zvláštní část, ASPI Wolters Kluwer, 

Praha 2007, str. 31 
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Pro úplnost možno dodat, že soud přirozeně bere okolnosti případu v úvahu při 

posuzování polehčujících okolností pro ukládání trestu ve smyslu § 33 trestního zákona. 

Kromě toho lze za určitých okolností od potrestání pachatele, jehož soud shledá 

vinným, upustit úplně (§ 24 trestního zákona).202 

Problematika euthanasie je natolik citlivá a složitá, že ji nelze vyřešit jen jediným 

ustanovením trestního zákoníku, a již vůbec ne prohlášením euthanasie za beztrestnou, 

neboť je třeba zvážit nejen otázky lékařské a právní, ale zejména filozofické a etické 

souvislosti. Je proto potřeba vážné diskuze v odborné i laické veřejnosti.203 

 

4.5 Legislativní snahy v ČR 

Původní verze návrhu nového trestního zákoníku, která obsahovala úpravu 

usmrcení na žádost, byla v březnu 2006 českým parlamentem zamítnuta. Jedním 

z proklamovaných důvodů byla mimo jiné právě tato ustanovení. Navrhovaná úprava 

měla znít takto: 

„Kdo ze soucitu usmrtí nevyléčitelně nemocnou osobu, která trpí somatickou 

nemocí, na její vážně míněnou a naléhavou žádost, bude potrestán odnětím svobody 

až na šest let.“ (§118 odst. 1 návrhu) 

„Vážně míněnou a naléhavou žádostí se rozumí svobodný a určitý projev vůle 

osoby starší osmnácti let, která není zbavena ani omezena ve způsobilosti k právním 

úkonům a není stižena duševní poruchou, jednoznačně a důrazně směřující k jejímu 

vlastnímu usmrcení.“ (§118 odst. 2 návrhu)204 

V novém trestním zákoníku205, který prošel oběma komorami Parlamentu České 

republiky a který 27. 1. 2009 podepsal prezident republiky, obdobná úprava chybí. 

                                                             
202 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004, str. 120 
203 Pletková, K, Euthanasie – úvahy de lege ferenda, Zdravotnictví a právo 10/2008, str. 6  
204 Čtrnáctideník liberálně konzervativní akademie, Legalizace euthanazie, dostupný z: 

www.cevro.cz/dwn/198260/207971_D_cs_14denik_2008_16.pdf [naposledy navštíveno: 6. 2. 2009] 
205 Trestní zákoník, zákon č. 40/2009 Sb. – účinný od 1. 1. 2010  
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Odraz problematiky euthanasie v nově přijatém předpisu, který nabude účinnosti k 1. 1. 

2010, spatřuji v ustanovení o polehčujících okolnostech: 

§ 41 - Soud jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel … 

spáchal trestný čin … ze soucitu … 

Úplná beztrestnost euthanasie byla jednoznačně odmítnuta, stejně jako beztrestnost 

asistované sebevraždy.206 

Nový trestní zákoník převzal z nepřijatého návrhu z roku 2006 ustanovení o svolení 

poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost (§ 30), s tím že za toto svolení 

nelze považovat, s výjimkou případů lékařských zákroků v souladu s právním řádem a 

postupy lékařské vědy a praxe, souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení. Potvrzuje 

tím, že současné právo okolnosti vylučující protiprávnost jako možnou cestu 

k beztrestnosti neaprobuje.207 

Parlament České republiky se problematikou euthanasie zabýval i v roce 2008 a to 

v podobě zákona. Šlo o návrh zákona o důstojné smrti (zákon o euthanasii) předložený 

senátorkou Domšovou. 

V důvodové zprávě senátorka uvádí, že návrh zákona se snaží vyřešit mnohdy 

neúnosnou situaci pacienta, který trpí vážnou chorobou, případně se rovněž nachází 

ve stavu nezměnitelného bezvědomí, a jeho zdravotní stav vyvolává trvalé fyzické nebo 

psychické utrpení. I když český právní řád nijak nepostihuje spáchání sebevraždy, zdá 

se, že důstojnější pro řešení shora zmíněných situací by bylo zakotvení podrobně 

upravené a kontrolovatelné možnosti ukončit život člověka (nacházejícího se ve vážném 

a neřešitelném zdravotním stavu) na základě jeho dobrovolného rozhodnutí.208 

Návrh odděluje pomoc k důstojné smrti (asistovaná euthanasie) a její vyvolání 

(aktivní euthanasie). Základní variantou je přitom pomoc k důstojné smrti, teprve pokud 

není možné využít tento postup, přichází na řadu vyvolání důstojné smrti jako takové. 

                                                             
206Pletková, K, Euthanasie – úvahy de lege ferenda, Zdravotnictví a právo 10/2008, str. 5  
207 tamtéž 
208 Důvodová zpráva k zákonu o důstojné smrti, dostupná z: http://www.eutanazie-

dobrasmrt.cz/?akce=paragraf&id=6 [naposledy navštíveno: 6. 2. 2009] 
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Tuto činnost svěřuje pouze lékaři, zároveň však stanoví, že k pomoci k důstojné smrti 

nebo jejímu vyvolání nemůže být žádný lékař nucen.209 

Dne 18. září 2008 byla zahájena 16. schůze Senátu Parlamentu ČR. Na této své 

schůzi Senát projednával a zamítl návrh zákona o důstojné smrti. Zajímavé bylo, že jako 

jeden z mála nebyl tento návrh zákona hodnocen a chápán jen politicky, ale také lidsky, 

a že dokázal sjednotit senátory – lékaře ze všech v Senátu zastoupených stran 

ke svornému protestu a nesouhlasu.210 

Přestože nedošlo k přijetí zákona, zasloužil se o znovuotevření debaty o citlivém 

problému s názvem euthanasie. V médiích byl tento návrh hojně zmiňován, poměrně 

bouřlivou diskuzi rozpoutal i v Senátu. Na základě tohoto návrhu byla pořádána 

i diskuze o euthanasii na 1. LF UK, která představovala první velkou debatu téměř 

dvaceti předních českých lékařů. Beseda u kulatého stolu vzbudila obrovský zájem 

veřejnosti i médií. 

Většina účastníků se sice přimlouvala za právo rozhodnout sám o konci života, 

lékaři ale až na výjimky odmítli možnost odchodu ze světa asistovat.211 

Za všechna vyjádření odborníků uvádím slova přednosty I. interní kliniky 1. LF 

a VFN profesora Pavla Klenera: „Byl jsem vychován k úctě k lidskému životu a také 

studium medicíny mě připravovalo na to, jak lidský život zachraňovat a nikoliv jej 

ukončovat. Nepopírám, že každý člověk má právo svobodně rozhodnout o svém osudu. 

Dlouholetá zkušenost s nemocnými v těžkém stavu mě však utvrdila v názoru, 

že za takové situace nelze rozhodování nemocného považovat skutečně za svobodné, 

neboť se jeho postoje k životu den ze dne mění. Využít pocitu momentální beznaděje 

                                                             
209 Důvodová zpráva k zákonu o důstojné smrti, dostupná z: http://www.eutanazie-

dobrasmrt.cz/?akce=paragraf&id=6 [naposledy navštíveno: 6. 2. 2009] 
210 Pakosta, P., 16. schůze Senátu: Euthanasie, ochrana dětí a předvolební zviditelňování, dostupný z: 

http://www.pakosta.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=91 [naposledy navštíveno: 6. 2. 

2009] 
211 Zima, T., Diskuze o euthanasii na 1. LF UK, dostupný z: 

http://www.lf1.cuni.cz/article.asp?nArticleID=6457&nDepartmentID=27&nLanguageID=1 [naposledy 

navštíveno: 6. 2. 2009] 
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k provedení euthanasie podle mne nelze akceptovat, stejně jako mi připadá absurdní, 

aby jejím vykonavatelem byl lékař.“212 

                                                             
212 Zima, T., Diskuze o euthanasii na 1. LF UK, dostupný z: 

http://www.lf1.cuni.cz/article.asp?nArticleID=6457&nDepartmentID=27&nLanguageID=1 [naposledy 

navštíveno: 6. 2. 2009] 
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5 Předem vyslovená přání (living will213) 

S problematikou odmítání zdravotní péče souvisí otázka účinnosti předem 

vyslovených přání pacienta ohledně nějakého druhu zákroku.214 Jde o situaci, kdy 

svéprávná osoba vyslovuje určité přání, jak se s ní má naložit v okamžiku, kdy pro 

nepříznivý stav nebude moci svou vůli sama projevit. Toto prohlášení činí pacient 

v době, kdy je schopen se rozhodovat, se zamýšlenými účinky na dobu pozdější, kdy 

toho schopen nebude.215  

Institut living will se vyvinul pod vlivem doktríny sebeurčení a osobní autonomie, 

v době, kdy se ke každému lékařskému zákroku vyžaduje svobodný a informovaný 

projev vůle pacienta. Problém nastává u osob, které jsou ve stavu nezpůsobilém dát 

platně svůj souhlas s navrhovanou léčbou. V důsledku těchto skutečností vznikl nástroj 

k extenzi principu osobní autonomie na tyto situace, došlo k vytvoření fikce 

informovaného (ne)souhlasu.216 

Kolébkou předstižných pokynů jsou USA. V Evropě se předstižné pokyny 

prosazovaly pozvolna a později. Stalo se tak přijetím Úmluvy o biomedicíně, která je 

od 1. října 2001 základním předpisem medicínského práva i v našem právním řádu (viz 

kapitola 3.3.1)217 

Článek 9 Úmluvy stanoví:  

„Bude brán zřetel na dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku, 

pokud pacient v době zákroku není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání.“ 

                                                             
213 Pro anglické spojení living will zatím nebyl nalezen vhodný český ekvivalent. Lze používat výraz: 

předem vyslovená přání, předstižné pokyny; doslovný překlad: životní vůle, používat nelze. In: Vizinger, 

R., Předstižné pokyny pacienta (living will) v právní teorii i praxi, Zdravotnictví a právo 7-8/2007, str. 3 
214 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu 

ve zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 141 
215 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004, str. 112 
216 Vizinger, R., Předstižné pokyny pacienta (living will) v právní teorii i praxi, Zdravotnictví a právo 7-

8/2007, str. 3 
217 tamtéž 
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Pacient definuje libovolně rozsah povolených či zakázaných úkonů, obsah předem 

vyslovených přání může oscilovat od požadavku na použití jakékoli léčby prodlužující 

život, i za cenu fyzických útrap, až k odmítání jakékoli život zachraňující péče. Může 

tak učinit pro všechny stavy, ve kterých nebude způsobilý se rozhodnout, nebo jen pro 

některé. Mezi nejčastější instrukce patří: 

• obecné pokyny – například: nezahajovat další léčbu, ponechat přirozenému 

průběhu patologie, nepokračovat v léčbě, která se jeví jako bezvýsledná, 

neresuscitovat, uplatnit paliativní péči, povolení (resp. zákaz) posmrtného 

použití orgánů, apod., 

• zcela konkrétní přání pacienta týkající se jednotlivého zákroku, 

• dále living will může obsahovat: jmenování zástupce, který buď dbá o práva 

nemocného, nebo získává právo rozhodovat o poskytované péči, ovšem podle 

pravděpodobných preferencí pacienta a nikoli svých, apod.218  

Společným rysem všech těchto pokynů je, že směřují do nejisté, často velmi 

vzdálené budoucnosti (zde je možno spatřovat rozdíl mezi informovaným 

(ne)souhlasem s určitým zákrokem),219 proto je třeba vzít v úvahu, že při změně 

okolností, kterou může být podstatný pokrok v medicíně nebo jen uplynutí dlouhé doby, 

kdy se akumulují životní zkušenosti a postoje, by se informovaný pacient mohl 

rozhodnout jinak než původně.220 

Jelikož je v praxi velmi obtížné posuzovat, jaké případy představují podstatnou 

změnu okolností a které ne, omezují často zákony účinnost předstižných pokynů 

na dobu určitou, např. ve Francii na 3 roky.221 

                                                             
218 Vizinger, R., Předstižné pokyny pacienta (living will) v právní teorii i praxi, Zdravotnictví a právo 7-

8/2007, str. 5 
219 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu ve 

zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 142 
220 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004, str. 112 
221 Vizinger, R., opak. cit., str. 8 
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V České republice speciální úpravu předstižných pokynů zatím nemáme a zákon o 

péči o zdraví lidu tuto problematiku neupravuje.222 Neexistuje tedy žádná právní 

překážka, jež by měla bránit svéprávné osobě předem vyslovovat svůj living will, a není 

důvod, proč jej, s výhradou rebus sic stantibus223, nerespektovat.224 

Z hlediska této implicitní klauzule, je vhodné, aby se lékař ujistil, pokud je to 

možné, zda pacientova přání stále platí a jsou aktuální. Citované ustanovení Úmluvy 

o biomedicíně koneckonců pouze říká, že na pacientovo přání bude brán zřetel, nikoli 

že bude respektováno za všech okolností. Tento závěr podporuje i vysvětlující zpráva 

k Úmluvě225 a význam připisovaný ochraně života a zdraví.226 

 

5.1 Living will a návrh zákona o důstojné smrti 

Legislativní snahy o upravení předstižných pokynů v souvislosti s euthanasií 

obsahoval návrh zákona senátorky Domšové (viz kapitola 4.5), který byl Senátem 

na podzim roku 2008 zamítnut.  

Návrh v § 3 obsahoval možnost, aby pacient o důstojnou smrt požádal předem, 

tj. v době, kdy důvod k vyvolání důstojné smrti zatím neexistuje. Situaci, kdy by však 

                                                             
222 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu ve 

zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 143  
223 Tato výhrada / klauzule/ vyjadřuje, že trvání určitého právního poměru (určitých práv a povinností) je 

vázáno na to, že se nezmění okolnosti, za nichž tento právní vztah vznikl. Citováno z encyklopedie Co je 

co, dostupné z: http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=14896 

[naposledy navštíveno: 6. 2. 2009] 
224 Vizinger, R., Předstižné pokyny pacienta (living will) v právní teorii i praxi, Zdravotnictví a právo 7-

8/2007, str. 8 
225 Vysvětlující zpráva k Úmluvě, bod 62, dostupná z: 

http://www.rozalio.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=33 [naposledy 

navštíveno: 5. 11. 2008] 
226 Šustek, P., Holčapek, T., opak. cit., str. 143 
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důvod k důstojné smrti v budoucnu nastal, pacient může řešit předem, sestavením 

příslušné žádosti.227  

Následující paragrafy zaštiťoval nadpis: žádost pacienta. Řešily náležitosti žádosti 

(v této souvislosti bylo využito úpravy občanského zákoníku vztahující 

se na vyhotovení žádosti), možnost pacienta se svojí žádostí o důstojnou smrt libovolně 

nakládat (což zahrnuje i případné zpět vzetí žádosti). Aby bylo možné prokázat, 

že pacient žádost o důstojnou smrt skutečně sestavil, žádost by se vždy zakládala 

do zdravotnické dokumentace pacienta, případně by z ní po jejím zpět vzetí byla 

okamžitě vyňata a zničena.228  

Pokud by pacient požádal o vyvolání důstojné smrti předem, musely by pro 

uskutečnění vyvolání smrti být splněny další podmínky, které návrh stanovil. 

 

5.2 Living will a návrh zákona o zdravotních službách 

Návrh zákona o zdravotních službách je součástí připravované reformy 

zdravotnictví v ČR. Vláda předložila návrh Poslanecké sněmovně v prosinci 2008, 

1. čtení proběhlo 28. 4. 2009, návrh byl vzat zpět.  

Předmětem nové právní úpravy, dle zpět vzatého návrhu, měly být podmínky 

poskytování zdravotních služeb, cílem bylo tyto upravit uceleně jedním zákonem.229 

Na rozdíl od zahraničních úprav, kde je často otázce living will věnován celý zákon230, 

se v návrhu zákona o zdravotních službách touto problematikou zabýval jediný 

paragraf. Šlo o § 35 nazvaný „Dříve vyslovená přání“, který měl upravovat podrobnější 

podmínky v dané problematice a provést tak článek 9 Úmluvy. 

                                                             
227 Důvodová zpráva k zákonu o důstojné smrti, dostupná z: http://www.eutanazie-

dobrasmrt.cz/?akce=paragraf&id=6 [naposledy navštíveno: 6. 2. 2009] 
228 tamtéž 
229 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(stav textu ke dni 15. 4. 2009), II. Zvláštní část, k § 1 
230 např.: USA – Patient Self-Determination Act z roku 1991, Rakousko - Patientenverfügungsgesetz 
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Tento paragraf stanovil, že pacient má možnost předem vyslovit souhlas či 

nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb pro předvídatelné situace, kdy by se dostal 

do stavu, ve kterém nebude schopen tento souhlas vyslovit.231 Poskytovatel zdravotních 

služeb je pak povinen respektovat dříve vyslovená přání, ovšem návrh také určoval 

výjimky, kdy přání respektovat není třeba a kdy je respektovat nelze: 

„Dříve vyslovené přání  

a) není třeba respektovat, pokud od doby jeho vyslovení došlo v 

 poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, 

že lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím, 

b) nelze respektovat, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledem 

je bezprostřední a aktivní způsobení smrti organismu, 

c) nelze respektovat, pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl 

k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní služby, jejichž 

přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti organismu.“ (§ 35, odst. 4 návrhu) 

Dále návrh požadoval písemnou formu a úředně ověřený podpis pacienta. Takovýto 

dokument pak musí být součástí zdravotnické dokumentace pacienta. Druhou možností 

je, že pacient vysloví své přání při přijetí do péče zdravotnickým zařízením. Takto 

vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; 

záznam podepíše zdravotnický pracovník, pacient a svědek.232 

Přestože navrhovaná úprava nebyla nijak rozsáhlá, i tak lze tento pokus - upravit 

v zákonné formě podmínky předem vyslovených přání - považovat za přínos. Je to 

signál, že zákonodárce považuje podrobnější úpravu tohoto institutu za vhodnou, ne-li 

potřebnou. 

Ustanovení § 35 se stalo mojí inspirací, ale zároveň i terčem kritiky pro následující 

kapitolu, ve které zvažuji možnosti budoucí úpravy předem vyslovených přání. 

                                                             
231 § 35, odst. 1, návrhu zákona o zdravotních službách 
232 § 35, odst. 3, návrhu zákona o zdravotních službách 
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5.3 Úvahy de lege farenda 

Vzhledem k tomu, že předem vyslovené přání může významně ovlivnit další život 

nemocného (může znamenat trvalé zdravotní potíže či dokonce smrt osoby), je dle 

mého názoru na místě upravit a rozvést podmínky, za kterých bude toto přání pro lékaře 

závazné a platné. Jen tak je možné poskytnout právní jistotu lékaři a zároveň i 

pacientovi a vyvarovat se žalob, stížností či nechtěných zákroků. 

V současnosti předem vyslovená přání upravuje pouze Úmluva o biomedicíně a to 

velmi okrajově. Úmluva jen konstatuje možnost předem vyslovit své přání ohledně 

lékařských zákroků či léčby. Na předem vyslovená přání neklade žádné formální 

požadavky. Podmínky, za kterých lékař přání akceptovat nemusí, jsou hrubě nastíněny 

ve Vysvětlující zprávě k úmluvě, která říká: „Pokud byla např. přání vyjádřena dlouho 

před zákrokem a věda mezitím udělala nové objevy, mohou existovat důvody, aby přání 

pacienta splněno nebylo. Lékař by si tedy měl být pokud možno jist, že se přání 

pacienta týkají současné situace a jsou stále platná, zejména s ohledem na současný stav 

vědy a technický pokrok v medicíně.“233 Ze samotné dikce tohoto ustanovení je zřejmé, 

že má sloužit pouze jako demonstrativní příklad, kdy přání není třeba vyslyšet. Je tedy 

nutné tento institut upravit zákonem, který by jasně stanovil podmínky, za kterých se 

lékař bude muset přáním řídit a naopak, kdy přání respektovat nemusí. 

Příkladem pro zpracovávání institutu předem vyslovených přání mohou sloužit 

zákonné úpravy jiných států (např. USA, Kanada, Dánsko, Rakousko, Francie a další 

země), kde je tato problematika řešena od závazných dokumentů vedených ve zvláštním 

registru po zastoupení pacienta 3. osobou na základě speciální plné moci.234 Vzhledem 

ke složitosti a rozsahu problému dále budu uvažovat úpravu předem vyslovených přání 

ve formě listin. 

                                                             
233 Vysvětlující zpráva k úmluvě, bod 62, dostupná z: 

http://www.rozalio.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=33 [naposledy 

navštíveno: 5. 11. 2008] 
234 Zahumenský, D., Legislativní ochrana práv pacientů, Liga lidských práv, červenec 2008, dostupný z: 

http://www.llp.cz/_files/file/analyza_zdravotnicke_zakony_fin.pdf [naposledy navštíveno: 5. 7. 2009], 

str. 9 
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V prvé řadě je třeba stanovit, co je předem vyslovené přání a v jaké situaci je lékař 

povinen se jím řídit. Zde se při svých úvahách plně inspiruji návrhem zákona o 

zdravotních službách, jehož § 35, odst. 1 přijímám bez výhrad a odst. 2 s malou 

úpravou:  

Pacient může pro předvídatelné situace, kdy by se dostal do stavu, ve kterém 

nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb, tento 

souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit. 

Lékař je povinen respektovat předem vyslovené přání pacienta ve vztahu 

k budoucímu možnému poskytnutí zdravotních služeb a to za podmínky, že v době 

poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se předem vyslovené 

přání vztahuje a pacient je ve stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas. 

Úmluva na předem vyslovená přání neklade žádné formální požadavky, což je 

v praxi neslučitelné s principem právní jistoty a lze si jen těžko představit, že by lékař 

odepřel pacientovi péči jen na základě ústního tvrzení. Požadavek prokazatelnosti je zde 

zvlášť silný.235 Proto je nezbytná písemná forma. Pro dostupnost dokumentu vidím jako 

potřebné zřídit Registr předem vyslovených přání, který by fungoval elektronicky. 

Kromě autora přání by do databáze měli přístup jen autorizovaní poskytovatelé 

zdravotních služeb.236 Tak by lékař během chvilky zjistil, zda pacient, který se dostal do 

jeho péče a je momentálně nezpůsobilý, nějaké přání ohledně své léčby nezanechal. 

                                                             
235 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004, str. 85 
236 Takto je problematika dříve vyslovených přání řešena např. ve státě Washington v USA. Registr 

obsahuje rovněž kontaktní informace na rodinu a nejbližší osoby pacienta. Databáze obsahuje různé vzory 

jednotlivých typu dříve vyslovených přání, což usnadňuje jejich vytvoření pacientem. Následně uzavře 

pacient dohodu s registrem o archivaci a odešle dokumenty ke schválení na místní zdravotnický odbor. Po 

schválení obdrží pacient unikátní kód pro přístup do registru. Archivace vyslovených přání pacienta není 

obvykle nijak nákladná. The North American Registry of Living Wills vybírá za dvouleté členství 

v registru necelých 40 $ za uložení 4 stran pokynu. In: Zahumenský, D., Legislativní ochrana práv 

pacientů, Liga lidských práv, červenec 2008, dostupný z: 

http://www.llp.cz/_files/file/analyza_zdravotnicke_zakony_fin.pdf [naposledy navštíveno: 5. 7. 2009], 

str. 10 
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Žádost o zařazení záznamu do Registru by se podávala písemně, obsahem by bylo 

vyslovené přání osoby, jak se s ní má naložit v okamžiku, kdy pro nepříznivý stav 

nebude moci svou vůli sama projevit, a její povinnou součástí by byl zápis o konzultaci 

s lékařem (osoba by byla poučena od lékaře o situaci, ke které své přání váže, 

a následcích svého rozhodnutí). Zápis by byl potvrzen nemocnicí nebo soukromým 

lékařem, který poučení provedl, a dále opatřen úředně ověřeným podpisem pacienta. 

Poučení od lékaře vidím jako hlavní podmínku platnosti předem vysloveného přání, 

neboť člověk – medicínský laik může stěží hodnotit situaci, kterou ještě nikdy nezažil 

a tak vlastně může rozhodovat o svém bytí v omylu způsobeném nedostatkem podkladů 

pro rozhodnutí.237 

Žádost by byla vyřízena do 30 dnů od jejího doručení Registru, přičemž zapsání do 

Registru by mohlo proběhnout jen, pokud by byly splněny formální náležitosti žádosti 

(zj. poučení od lékaře a úředně ověřený podpis osoby) a zaplacen registrační poplatek 

ve výši 500 Kč. Poplatek za každé další tříleté období by byl 300 Kč.  

Předem vyslovené přání by bylo nutné jednou za tři roky aktualizovat. Pokud by 

přání zůstalo beze změny, stačilo by vyznačit prodloužení platnosti v databázi od lékaře, 

který by osobě podal informace o vývoji medicíny, léčiv a dalších okolnostech, které 

jsou v daném případě relevantní (opět povinné poučení). Chtěla-li by osoba přání 

změnit, zrušit, přidat další, bylo by nutné podat doplňující písemnou žádost přímo 

Registru, která by musela splňovat všechny náležitosti žádosti. 

Návrh zákona o zdravotních službách říká: „Dříve vyslovené přání musí mít 

písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta.“ Písemná 

forma je, jak jsem již uvedla výše, nezbytná. Úředně ověřený podpis pacienta je též 

dobrým nástrojem, jak zabránit falšování či jinému zneužívání institutu předem 

vyslovených přání; proto tyto instituty ponechávám i ve svých úvahách. Návrh se 

ovšem vůbec nezmiňuje o předchozím poučení osoby a to považuji za jeho hrubý 

nedostatek.  

                                                             
237 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004, str. 87 
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Dále je v návrhu stanoveno, že „uplatněné“ dříve vyslovené přání nebo jeho 

ověřená kopie je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi. Možnost 

uplatnit své přání se mi zdá velmi omezená a nedostatečná z důvodu, že pacient, který 

platně sepíše své přání, může být při svém příchodu do nemocnice silně rozrušen či 

dokonce v bezvědomí, a pak lékař nemá šanci dovědět se o existujícím předem 

vysloveném přání, které má podobu dokumentu založeného někde v šuplíku doma ve 

stole. Myslím si, že dokument bez centrálního elektronicky přístupného registru by byl 

ve velkém množství případů neuplatnitelný a tím i bezvýznamný. 

Návrh zákona o zdravotních službách připouští i druhou variantu, jak předem 

vyslovit své přání. Jde o možnost vyslovit své přání při přijetí do péče zdravotnickým 

zařízením. Takto vyslovené přání by se zaznamenalo do zdravotnické dokumentace 

vedené o pacientovi; záznam by podepsal lékař, pacient a svědek. Nevýhodu tohoto 

postupu spatřuji v tom, že pacient může své pokyny udělit v jedné nemocnici, z různých 

důvodů pak ale může být hospitalizován v nemocnici jiné. Předávání si informací ze 

zdravotní dokumentace pacienta mezi nemocnicemi, kdy nikdo nemůže vyloučit 

informační selhání, vidím jako velké úskalí. Ovšem na druhou stranu, tato možnost se 

mi zdá dobře dostupná a proveditelná pro všechny - za podmínky, že by přibyl 

požadavek řádného poučení lékařem o situaci, ke které se přání váže, bych tuto možnost 

v návrhu ponechala. 

Nutno je dle mého názoru, aby osoba, která přání činí, byla v rámci poučení 

informována o možnosti přání kdykoliv odvolat a to i ústně při nástupu do nemocnice, 

přičemž v tomto platí vše, co jsem uvedla výše (podpis lékaře, pacienta, svědka, 

nevýhoda předávání dokumentace mezi nemocnicemi atd.). Připustit možnost odvolat 

své přání i ústně při nástupu do nemocnice je podle mého velmi vhodná, neboť člověk 

může o dané situaci přemýšlet sebevíc, ale teprve až když se v té situaci sám ocitne je 

schopen posoudit, co je pro něj nejpřijatelnější a čemu dá přednost. 

Navrhuji také, aby předem vyslovené přání nabývalo účinnosti ústním potvrzením 

jeho autora, který bude hospitalizován anebo okamžikem, kdy jeho tvůrce ztratí 

způsobilost činit a sdělovat svá rozhodnutí. V případě ústního potvrzení nejde o nic 

jiného než o ujištění se o platnosti přání. 
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Důležité je rovněž stanovit hranice, kdy lékař přání poslechnout nemusí/ nesmí. 

Touto problematikou se návrh zabývá v odstavci 4. Dle návrhu přání není třeba 

respektovat, pokud od doby jeho vyslovení došlo v  poskytování zdravotních služeb, 

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

pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím. Přestože se užití této domněnky snažím 

eliminovat svým návrhem, aby se přání každé tři roky aktualizovalo, tři roky jsou 

dlouhá doba a nové metody či léky se objevit mohou. Proto ponechávám lékaři 

možnost, aby zvážil, zda o tuto situaci jde a aby případně mohl využít svého práva 

neuposlechnout přání pacienta. Domnívám se, že během tří let se takových případů 

nevyskytne mnoho, a tak by lékaři měli být zatěžováni nutným zvažováním daného 

případu jen minimálně. 

Dále návrh uvádí, kdy nelze přání respektovat. Za situace, kdy nemáme platnou 

právní úpravu (aktivní) euthanasie, přijímám názor, že přání nelze respektovat, pokud 

nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je bezprostřední a aktivní způsobení 

smrti organismu. K tomuto přidávám situace, kdy by byl po lékaři požadován postup 

non lege artis nebo postup nerealizovatelný pomocí dostupné medicínské vědy a 

techniky. Po dlouhém zvažování se nakonec přikláním i k dále v návrhu uvedeným 

okolnostem, za kterých přání nelze respektovat – to tehdy, pokud byly v době, kdy 

poskytovatel zdravotních služeb neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty 

takové zdravotní služby, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti 

organismu. Umím si představit situaci, kdy je někdo např. po automobilové nehodě na 

místě oživován lékaři rychlé záchranné služby, kteří dříve vyslovené přání k dispozici 

nemají. Z tohoto důvodu ponechávám toto ustanovení i ve svém návrhu. 

Na závěr bych ráda zmínila (v úvodu této kapitoly uvedenou) alternativu k předem 

vysloveným přáním ve formě dokumentu. Jde o možnost určit osobu, která v případě 

pacientovy nezpůsobilosti rozhoduje o jeho léčbě. Některé nemocnice i právníci (např. 

v USA) doporučují pacientům, aby stanovili tzv. Health Care Proxi, neboť interpretace 

přání pacienta může být pro lékaře obtížná. Health Care Proxi je zmocněnec, jenž jedná 

na základě speciální plné moci, kterou pacient podrobně stanoví svá přání. Zmocněná 



70 

 

osoba pak jedná s lékaři v zastoupení pacienta a má stejné právo rozhodovat o postupu 

léčby jako pacient sám.238 

 

 

 

                                                             
238 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004, str. 54 
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6 Právní odpovědnost při poskytování zdravotní péče 

Problematika právní odpovědnosti lékařů a dalších zdravotníků je nesmírně složitá 

a závažná. Na straně jedné má lékař nepochybně vysokou odpovědnost za výkon 

povolání, při kterém může pacienta těžce poškodit na zdraví či způsobit jeho smrt. 

Na straně druhé je lékař vystaven stálému psychickému tlaku, uvědomuje-li 

si nebezpečí právní odpovědnosti, což může vést k mnohým negativním jevům 

(neúčelná a neindikovaná vyšetření zatěžující pacienta i finance ve zdravotnictví jako 

„alibi“ lékaře, apod.).239 

 

6.1 Právní odpovědnost jako taková 

Právní odpovědnost je druh právního vztahu vznikající v důsledku porušení právní 

povinnosti a spočívající v nové povinnosti sankční povahy. Jde zpravidla o důsledek 

protiprávního jednání nebo eventuálně i protiprávního stavu.240 

Právní odpovědnost dělíme dle povahy na veřejnoprávní a soukromoprávní, dále 

pak z hlediska zavinění na subjektivní (odpovědnost za zaviněné protiprávní jednání) 

a objektivní (odpovědnost za škodlivý následek bez ohledu na zavinění). 

Ve veřejnoprávní odpovědnosti se při poskytování zdravotní péče setkáváme 

s odpovědností trestní, správní a disciplinární, u soukromoprávní odpovědnosti se pak 

nejčastěji jedná o odpovědnost za škodu a odpovědnost za neoprávněný zásah do práva 

na ochranu osobnosti.241 Pokud se protiprávního jednání dopustí zaměstnanec 

zdravotnického zařízení, pak v takovém případě není vyloučena odpovědnost podle 

pracovněprávních předpisů. Je třeba si uvědomit, že jediné protiprávní jednání může být 

příčinou několika odpovědnostních vztahů. 

                                                             
239 Mach, J., Specifické problémy právní odpovědnosti v medicíně, Zdravotnictví a právo 3-4/2007, 

str. 11 
240 Žďárek, R., Právní odpovědnost při poskytování zdravotní péče, Zdravotnictví a právo 3-4/2007, str. 9 
241 Žďárek, R., Civilní odpovědnost při poskytování zdravotní péče, Zdravotnictví a právo 3-4/2008, str. 7 
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Zdravotnický pracovník se ve svém profesním životě nemůže vyvarovat občasné 

chyby. Samotná chyba, ať již omyl v úsudku, technická chyba v manuálním výkonu, 

přehlédnutí, opomenutí, apod., tedy jiný nezdar v práci zdravotníka, nezakládá ještě 

právní odpovědnost.242 K jejímu vzniku musejí být splněny následující, celkem jasně 

definované předpoklady: 

• Musí jít o jednání nebo opomenutí, které je protiprávní – je v rozporu 

s povinnostmi zdravotnického pracovníka. 

• Toto jednání vedlo ke škodlivému následku – k porušení nebo ohrožení 

zákonem či jiným právním předpisem chráněných hodnot. 

• Mezi jednáním či opomenutím a škodlivým následkem musí existovat 

příčinný vztah, příčinná souvislost. 

• K jednání nebo opomenutí musí dojít zaviněně, tedy úmyslně nebo 

z nedbalosti. V některých případech, zejména v oblasti občanského práva, 

platí tzv. princip objektivní odpovědnosti, kdy nemusí dojít ke splnění všech 

výše uvedených předpokladů, zpravidla se nepožaduje zavinění, naopak 

u trestní odpovědnosti se vždy vyžaduje zavinění.243 

Úmyslné zavinění je, zejména ve vztahu k poškození zdraví pacienta, zcela 

výjimečné, ve většině případů právní odpovědnosti lékařů se vyskytuje nedbalost. Je to 

dáno zvláštní povahou lékařské profese; lékař je nucen v mnoha případech činit úsudky 

na základě nejistých předpokladů, musí se rozhodovat k zákrokům, jejichž důsledky 

nemůže nikdo s jistotou předvídat, rozhodnutí často nesnese odkladu.244 Hranice 

přípustné chyby a nedbalosti je v některých případech velmi nejasná. Je třeba důsledně 

zkoumat, zda skutečně „bez přiměřených důvodů“ lékař spoléhal, že k poškození zdraví 

nedojde a jeho jednání má tak nedbalostní charakter, anebo zda lékař „z přiměřených 

                                                             
242 Mach, J., Medicína a právo, C.H.Beck, Praha 2006, str. 51  
243 Stolínová, J., Mach, J., Právní odpovědnost v medicíně, Galén, Praha 1998, str. 25 an. 
244 tamtéž 
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důvodů“ spoléhal, že volí menší riziko pro nemocného než v případě jiného postupu, 

pak nejednal nedbale.245 

 

6.2 Právní odpovědnost při absenci souhlasu se zákrokem 

Ještě koncem 19. století převládal názor, že člověk nemůže svobodně disponovat 

svým životem a zdravím, tudíž je jeho souhlas s potřebným lékařským zákrokem právně 

irelevantní. Oprávněnost a legálnost lékařského zákroku se dovozovala z právního řádu 

– dovoluje-li výkon určitého povolání, znamená to v podstatě, že uznává jeho 

společenskou užitečnost, pokud se ovšem takové povolání vykonává řádně, tj. pokud 

plní svůj účel.246 

V současnosti legálnost lékařského zákroku vychází z  obecného pravidla, 

že jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, 

že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.247  

V této souvislosti právní odpovědnost lékaře přichází v úvahu v případě, kdy 

souhlas k zákroku vůbec dán nebyl, anebo v případě, kdy souhlasný projev vůle trpěl 

vadou, kterou je v naprosté většině nedostatečné poučení248. Chybějící souhlas 

k zákroku nebo nedostatečné poučení pacienta obecně činí lékařský zákrok 

neoprávněným zásahem do osobnostních práv pacienta, jimž je komplementárně 

                                                             
245 Štěpán, J., Právní odpovědnost ve zdravotnictví, Avicenum, Praha 1970, str. 258, 259 
246 Císařová, D., Sovová, O., Trestní právo a zdravotnictví, 1. vydání, Orac, Praha 2000, str. 26, 27 
247 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu 

ve zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 168 
248 K soudnímu řešení problému dostatečného poučení se ve většině států s rozvinutým medicínským 

právem používá tzv. reasonable person standard /verständiger patient. Aplikace této pomůcky vypadá 

tak, že si soud položí otázku, jaké informace by na místě pacienta požadoval průměrný rozumně uvažující 

člověk, jaká rizika a důsledky by chtěl znát, aby se mohl rozhodnout, zda zákrok podstoupí či ne. Tento 

standard může být tzv. objektivní (průměrná rozumná osoba) nebo subjektivní (rozumná osoba, mající 

náboženské přesvědčení, vzdělání, životní styl atd.). In: Dostál, O., Souhlas s lékařským zákrokem, 

Projekt Právo a medicína 2002, dostupný z: http://medico.juristic.cz/149496 [naposledy navštíveno: 7. 8. 

2008], obdobně: Stellamor, K., Steiner, J. W., Handbuch des österreichischen Arztrechts: Arzt-Recht-

Ethik, svazek II: Azt und Ethik, 2. přepracované a rozšířené vydání, Manz, Wien 1999, str. 8 
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poskytována ochrana v různých právních odvětvích, a to prostředky tomu kterému 

odvětví vlastními.249 Vzhledem k zaměření této práce, mimo jiné na vztah lékaře 

a pacienta, budu dále věnovat pozornost odpovědnosti trestní a občanskoprávní. 

 

6.3 Trestní odpovědnost 

V souvislosti s informovaným souhlasem pacienta, jako okolností vylučující 

protiprávnost lékařského zákroku, lze uvažovat o podání trestního oznámení v důsledku 

podezření ze spáchání následujících trestních činů. 

 

6.3.1 Ublížení na zdraví z nedbalosti 

Jde o nejčastější trestný čin, pro který jsou zejména lékaři a někdy i jiní zdravotničtí 

pracovníci trestně stíháni. Formálně vzato, zákrok provedený bez platného souhlasu 

pacienta téměř vždy naplňuje některou ze skutkových podstat ublížení na zdraví.250 

Proti tomuto přístupu lze postavit úvahu, že zdravotní stav člověka je nutno posuzovat 

komplexně, a že újmou na zdraví je pouze, jestliže bude v důsledku dílčího zásahu 

do těla pacienta zhoršený jeho celkový zdravotní stav.251 

Česká soudní praxe se dosud k možnosti použití ustanovení o trestném činu ublížení 

na zdraví u lékařského zákroku provedeného bez řádného informovaného souhlasu 

dostatečně nevyjádřila.252 Jako poměrně pravděpodobné se jeví, že trestně odpovědní 

budou uznáni lékaři jen v případech, kdy je provedením zákroku zhoršen zdravotní stav 

pacienta, lékař postupoval v rámci poskytování lékařské péče odborně chybně, tj. non 

lege artis, a v příčinné souvislosti s jeho chybným postupem došlo k ublížení na zdraví 

                                                             
249 Jirka, V., Tzv. informovaný souhlas pacienta s lékařským zákrokem  jako nezbytný předpoklad 

přípustnosti zásahu do jeho tělesní integrity, Právní rozhledy 15/2004, str. 568 
250 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, 2., upravené a doplněné vydání, Orac, 

Praha 2004, str. 95 
251 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu 

ve zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 170 
252 tamtéž 
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pacienta. Další nezbytnou podmínkou je, aby lékaři bylo prokázáno, že k tomuto 

jednání a následku došlo v důsledku jeho zavinění.253 

 

6.3.2 Neposkytnutí pomoci 

Dle § 207 odst. 2 trestního zákona je trestným jednání spočívající v neposkytnutí 

potřebné pomoci osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy 

zdraví. V případě lékaře trestnost takového jednání zaniká, pokud pacient (přes náležité 

poučení o možných následcích) výslovně lékařský zákrok odmítá. Je samozřejmě 

nezbytné dbát na dodržení správného postupu, zejména je nutné pacienta poučit 

o následcích odmítnutí lékařského zákroku a následně vyžádat si od něj negativní revers 

– tím je obecná povinnost léčit rušena a zdravotnický pracovník trestně ani jinak 

neodpovídá.254 

 

6.3.3 Omezování a zbavení osobní svobody 

Podstata tohoto trestného činu spočívá v tom, že někdo jinému bez oprávnění brání 

užívat osobní svobodu. Zákon stanoví, v jakých případech lze zdravotní péči vykonávat 

bez souhlasu ošetřované osoby, i v jakých případech lze převzít nemocného bez jeho 

souhlasu do ústavní péče. Bude-li pacient hospitalizován proti své vůli, aniž budou 

splněny podmínky dané zákonem, mohlo by jít o trestný čin omezování osobní 

svobody; v případě dlouhodobé hospitalizace, o trestný čin zbavení osobní svobody. 255 

Za neoprávněný zásah do osobní svobody lze ovšem považovat i takové jednání 

zdravotnického pracovníka, kterým sice není omezena svoboda pohybu, ale je omezena 

svoboda o sobě rozhodovat. Převážná část odborné veřejnosti, i dosavadní rozhodovací 

činnost soudů, se však přiklání k závěru, že jde pouze o svobodu pohybu. Možnost 
                                                             
253 Doležal, T., Doležal, A., Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví, Linde, Praha 2007, str. 59 

Srov. Mach, J., Medicína a právo, C.H.Beck, Praha 2006, str. 59 
254 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu 

ve zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 174, 175 
255 Stolínová, J., Mach, J., Právní odpovědnost v medicíně, Galén, Praha 1998, str. 50 an. 
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vyvození trestní odpovědnosti za zákrok provedený bez náležitého souhlasu pacienta 

se tak podle platného českého práva jeví jako nepravděpodobná. Zdá se, 

že v současnosti lze za reálnou možnost obrany pacienta považovat pouze 

občanskoprávní ochranu osobnosti (viz kapitola 6.4.2).256 

 

6.3.4 Útisk 

Pokud by bylo možné dotčené jednání lékaře kvalifikovat tak, že lékař pacienta 

nutil, aby lékařský zákrok strpěl „zneužívaje jeho tísně nebo závislosti“, mohl by být 

tento lékař postižen podle ustanovení § 237 trestního zákona. 

Tíseň je podle ustálené rozhodovací soudní praxe stav, byť přechodný, vyvolaný 

nepříznivými okolnostmi, které vedou k omezení volnosti v rozhodování. Závislost je 

pak stav, v němž se osoba nemůže svobodně rozhodovat vzhledem k tomu, že je 

v určitém směru odkázána na pachatele. Stav tísně nebo závislosti tedy není ve vztazích 

poskytování zdravotní péče jistě výjimečný.257 

 

6.3.5 Neoprávněné nakládání s osobními údaji 

Skutková podstata trestného činu je naplněna tehdy, jestliže někdo údaje o jiném, 

získané v souvislosti s výkonem svého povolání, sdělí nebo zpřístupní, a tím poruší 

právním předpisem stanovenou povinnost mlčenlivosti.258 V souvislosti s problematikou 

souhlasu pacienta jde bezpochyby o situace, kdy zdravotničtí pracovníci sdělují 

informace o zdravotním stavu pacienta osobám blízkým, a jiným osobám, bez souhlasu 

pacienta. 

                                                             
256 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu 

ve zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 172, 173 
257 Jirka, V., Porušení povinnosti lékaře poskytovat zdravotní péči se souhlasem pacienta a trestní právo, 

Trestněprávní revue 4/2006, dostupný z: 

http://www.ipravnik.cz/iPravnik/ipravnik.nsf/0/C9AB98CC795B902DC1257185004C526A [naposledy 

navštíveno: 15. 5. 2008] 
258 Stolínová, J., Mach, J., Právní odpovědnost v medicíně, Galén, Praha 1998, str. 54 an. 
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6.3.6 Poškozování cizích práv 

Základem skutkové podstaty trestného činu poškozování cizích práv je, že pachatel 

úmyslně uvede někoho v omyl nebo využije omylu druhé osoby k tomu, aby jí způsobil 

újmu na jejích právech. Tento trestný čin bývá označován jako „nemajetkový podvod“, 

aby se tím naznačilo, že oklamání oběti nesměřovalo k úbytku jejího majetku, 

ale k poškození jejích jiných práv. Takovým jiným právem by mohla být právě svoboda 

rozhodovat se o podstoupení lékařského zákroku dle své úvahy a po obdržení náležitého 

poučení.259 

 

6.4 Občanskoprávní odpovědnost 

Na rozdíl od trestní odpovědnosti, která je založena na principu individuální 

odpovědnosti fyzické osoby260, je v občanskoprávní odpovědnosti účastníkem přímého 

vztahu vůči pacientovi zpravidla zdravotnické zařízení. 

Vzhledem k tématu této práce se opět zaměřím především na zákrok provedený bez 

náležitého souhlasu pacienta. V tomto ohledu má poškozený pacient nárok domáhat 

se vzniklé újmy – škody na zdraví a dále také přiměřeného zadostiučinění, pokud 

porušením povinností došlo k zásahu do jeho osobnostních práv. Občanský zákoník 

v této souvislosti upravuje dva druhy odpovědnosti – odpovědnost za škodu způsobenou 

porušením právní povinnosti (tzv. obecná odpovědnost za škodu) a odpovědnost 

za újmu způsobenou neoprávněným zásahem do osobnostních práv pacienta. 

 

                                                             
259 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu ve 

zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 173 
260 České trestní právo nezná kolektivní odpovědnost ani odpovědnost za cizí vinu. Podle platné právní 

úpravy za právnickou osobu odpovídá ten, kdo za ni nebo jejím jménem v konkrétním případě jednal, 

tedy ten, kdo se dopustil pro společnost nebezpečného jednání, jehož znaky jsou uvedeny v trestním 

zákoně. In: Novotný, O., Vanduchová, M., a kol., Trestní právo hmotné – I. Obecná část, ASPI Wolters 

Kluwer, Praha 2007, str. 186, 187 
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6.4.1 Odpovědnost za škodu na zdraví 

Zřejmě nejčastějším odpovědnostním vztahem ve zdravotnictví, v oblasti 

občanského práva, je obecná odpovědnost za škodu. Tento druh odpovědnosti je 

upraven v ustanovení § 420 občanského zákoníku – ke vzniku odpovědnosti musí být 

prokázáno porušení právní povinnosti (protiprávní jednání261), vznik škody (škodlivý 

následek), příčinná souvislost mezi jednáním a škodlivým následkem, zavinění. 

Občanský zákoník dále stanoví, že škoda je způsobena právnickou nebo fyzickou 

osobou, když byla způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti použili. Tyto 

osoby samy za škodu takto způsobenou neodpovídají, ovšem mohou odpovídat podle 

pracovněprávních předpisů. 

Zatímco v trestním řízení musí obžaloba dokázat obžalovanému zavinění, 

v občanskoprávním řízení se žalovaný může zprostit odpovědnosti, když prokáže, 

že škodu nezavinil.262 

Škoda je u nás tradičně chápána jako škoda hmotná. V rámci řízení o náhradě škody 

se však poskytuje i satisfakce za újmu nehmotnou. Občanský zákoník v části 

„Odpovědnost za škodu“ obsahuje také ustanovení, které při škodě na zdraví přiznává 

náhradu za bolest (tzv. bolestné) a náhradu za ztížení společenského uplatnění. 

V minulosti bylo odbornou veřejností diskutováno, zda škoda způsobená při 

provozování zdravotnického zařízení není škodou způsobenou provozní činností dle 

§ 420a občanského zákoníku. Pak by šlo o obecnou odpovědnost (odpovědnost 

za výsledek) a její podmínkou by nebylo porušení právní povinnosti zdravotnickým 

zařízením. Současná judikatura263 a doktrína však směřuje k názoru, že odpovědnost 
                                                             
261 Jak již bylo výše uvedeno, provedení zákroku bez informovaného souhlasu dotčené osoby je 

porušením povinností zdravotnického zařízení a jde tedy o protiprávní jednání. 
262 Mach, J., Medicína a právo, C.H.Beck, Praha 2006, str. 61 
263 Rozsudek Krajského soudu v Hradci králové 25 Co 167/97: Lékařský zákrok je svou povahou natolik 

specifickou činností, že by jeho podřazení pod ustanovení § 420a občanského zákoníku bylo nepatřičné. 

Jeho zvláštnost a výlučnost tkví zejména ve zvýšeném riziku škod na zdraví pacientů. Uvedené riziko pak 

vyplývá z obecné obtížnosti této činnosti a, z přirozeně omezeného stupně rozvoje lékařské vědy a z 

„nedokonalosti“ vyvinuté a používané zdravotnické techniky a léků na straně jedné a z nesmírné složitosti 

jevů, do nichž lékař svým zákrokem zasahuje, na straně druhé. To vše ve spojení s povinností lékaře 
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za škodu při poskytování zdravotní péče občanům se řídí § 420 občanského zákoníku, je 

tedy obecnou odpovědností za zavinění ve formě nedbalosti nebo úmyslu.264 

 

6.4.2 Odpovědnost za zásah do osobnostních práv265 

Podle § 11 občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, 

zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého 

jména a projevů osobní povahy. V případě zásahu do tohoto práva se může domáhat, 

aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů, aby byly odstraněny následky těchto 

zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění.266 

Při poskytování zdravotní péče může být do osobnostních práv pacienta zasaženo 

řadou způsobů, nejtypičtějším případem jsou právě situace, kdy lékařský zákrok byl 

proveden bez souhlasu pacienta nebo s jeho nedostatečným poučením.267  

Následkem neoprávněného zásahu do osobnosti může být vznik hmotné i nehmotné 

újmy, stejně jako v případě škody na zdraví. Pokud vniknou součastně oba typy újmy 

ze zásady náhrady škody a nároků z titulu ochrany osobnosti, vzájemně se nevylučují, 

naopak se uplatňují souběžně268.269 

                                                                                                                                                                                   
v zájmu pacienta potřebný zákrok provést, činí z jeho zákroku činnost, která ač provozována pravidelně, 

organizovaně a ke splnění předem vymezeného cíle a někdy i za účelem dosažení zisku, nemůže být 

rozumně podrobena režimu objektivní odpovědnosti za škodu podle § 420a občanského zákoníku. 
264 Doležal, T., Doležal, A., Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví, Linde, Praha 2007, str. 40 an. 
265 Zatímco případy běžné náhrady škody podle občanského zákoníku jsou kryty pojištěním odpovědnosti 

za škodu vůči pacientovi, pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven často vylučují z toho, co je 

pojištěním kryto, právě nároky vzniklé z žalob na ochranu osobnosti, respektive z porušení práva na 

ochranu osobnosti. In: Stolínová, J., Mach, J., Právní odpovědnost v medicíně, Galén, Praha 1998, str. 91 
266 Doležal, T., Doležal, A., op. cit., str. 45 
267 Viz kapitola 3.2 an. 
268 Zajímavou polemiku k souběžnému uplatňování nároků na náhradu škody a nároků z titulu ochrany 

osobnosti uvádí ve svém článku doktor Roman Ždárek – více viz: Žďárek, R., Civilní odpovědnost při 

poskytování zdravotní péče, Zdravotnictví a právo 3-4/2008, str. 7 an. 
269 Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas (teorie a praxe informovaného souhlasu ve 

zdravotnictví), ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, str. 181 
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6.5 Tendence ke kriminalizaci 

V České republice, na rozdíl od zemí západní Evropy a USA, převažuje množství 

trestních oznámení na lékaře nad občanskoprávními žalobami. Proto počet případů, kdy 

jsou zejména lékaři trestně stíháni, je v České republice poměrně značný.  

Důvodů je několik - z hlediska poškozeného je tento postup pohodlnější a levnější, 

protože povinnost obstarat důkazní materiály přenáší na orgány policie a státního 

zástupce. Výsledky trestního řízení dávají často poškozenému již předem dostatek 

důkazů pro občanskoprávní žalobu, zejména v řízení o náhradu škody.270 

Občanskoprávní řízení před českými soudy je velmi zdlouhavé – žalobce může mluvit 

o štěstí, dosáhne-li prvoinstančního rozhodnutí do dvou let od rozhodné události. 

Velkým rizikem pro žalobce je důkazní nouze, způsobená nedostatečně vedenou 

zdravotnickou dokumentací. České soudy se bohužel stále ještě neztotožnily 

s přístupem soudů rakouských či německých, které při porušení povinnosti řádně vést 

dokumentaci procesně trestají zdravotnická zařízení přenosem důkazního břemene. 

Mnozí lékaři tak mohou vnímat jako výhodné z hlediska předcházení právní 

odpovědnosti, pokud do zdravotnické dokumentace nezaznamenávají potencionálně 

nepříznivé skutečnosti nebo dokonce dokumentaci ex post změní.271 

Tento trend se dá označit za velmi nepříznivý, neboť porušení práva, která nastávají 

ve zdravotnictví, se obvykle týkají poškození zdraví pacienta. Proto se na ně vztahuje 

zejména sedmá hlava zvláštní části trestního zákona (trestné činy proti životu a zdraví). 

Relevantní skutkové podstaty však obvykle nečiní rozdíl v osobě pachatele - poškození 

zdraví, které způsobil lékař při výkonu svého povolání, se proto ocitá na stejné úrovni 

s újmami na zdraví, které způsobili násilníci a vrazi. Funkcí trestního práva je chránit 

důležité zájmy společnosti, jedním z nich je i zájem na zachování zdraví pacientů. Je 

však otázkou, zda trestní postih lékaře za každou chybu je s tímto zájmem v souladu. 

Kvalitě zdravotní péče patrně neprospěje, pokud budou lékaři vystaveni hrozbě, 

                                                             
270 Mach, J., Medicína a právo, C.H.Beck, Praha 2006, str. 59 
271 Dostál, O., Právní odpovědnost, práva pacientů a kvalita ve zdravotnictví, Zdravotnictví a právo 

5/2007, str. 6 



81 

 

že se prakticky kdykoliv mohou ocitnout ve vězení.272 Příhodné je citovat na tomto 

místě výrok profesora Charváta: „Běda pacientovi, přestane-li být lékař sebevědomě 

odvážný a začne být právnicky opatrný.“273 

                                                             
272 Dostál, O., Trestní právo v medicíně – pouze jako ultima ratio, Projekt právo a medicína 2002, 

dostupný z: http://medico.juristic.cz/219707 [naposledy navštíveno: 7. 8. 2008] 
273 Mach, J., Medicína a právo, C.H.Beck, Praha 2006, str. 59 
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7 Závěr 

Hodnotový systém každého jedince je bezpochyby různý. Přesto se ale odvažuji 

tvrdit, že u naprosté většiny lidí na prvním místě figuruje život a zdraví. Proto považuji 

za správné, aby měl každý možnost náležitě se rozhodnout, jak naloží s tím 

nejcennějším, co má. 

V tomto směru vidím velkým přínosem stále rozšiřující se práva pacientů, zejména 

práva na informace, na vyjádření souhlasu s lékařským zákrokem, na ochranu soukromí 

v souvislosti s informacemi o svém zdravotním stavu, a také výslovné zakotvení 

případů, kdy tato práva mohou být omezena. Je nezbytné, aby lékaři dbali na zachování 

a dodržování těchto práv, i když z hlediska časového, provozního a bezpochyby 

i psychického, je to často velmi nesnadné. Na druhé straně by si občané měli uvědomit 

náročnost, jedinečnost a nenahraditelnost lékařské profese, a měli by jistě zvážit každé 

podání zejména trestního oznámení, ale i občanskoprávní žaloby či stížnosti k lékařské 

komoře.  

Ovšem největší břemeno, dle mého názoru, leží na straně zákonodárce. Objektivně 

existuje zájem pacienta, aby bylo chráněno jeho zdraví, zájem společnosti na prevenci 

škod na zdraví, na poskytování zdravotní péče a existenci lékařského povolání, ale také 

a na potrestání škůdce, který způsobí újmu na zdraví. V neposlední řadě bezpochyby 

existuje zájem lékařů na určité právní jistotě při výkonu povolání. 

Proto je zde řada zákonných ustanovení, která by si v tomto ohledu zasloužila 

úpravu nebo dokonce zvážení zcela nové formulace. Dle mého názoru je třeba posílit 

postavení pacientů v civilním řízení. Tím není míněna záruka úspěchu pacienta 

v každém sporu. Nutné je ale zabezpečit reálnou šanci na úspěch před soudem v těch 

případech, kdy poškození opravdu nastalo, zejména by se měly zmírnit nároky při 

dokazování. Často by obě strany sporného řízení přivítaly mimosoudní řešení své 

situace, v tomto ohledu se plně ztotožňuji s názorem uvedeným v článku Ondřeje 

Dostála: „Prioritou poškozeného pacienta či pozůstalých nemusí být soudní řízení, 

se kterým jsou zpravidla spojeny finanční náklady, psychologický stres a někdy i určitá 

nechuť žalovat „svého pana doktora“. Mnozí potencionální žalobci by dali přednost 

vstřícnému a otevřenému jednání, ve kterém by byla uznána chyba, vysvětleny její 
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příčiny a popsány kroky podniknuté k tomu, aby se něco podobného již dalším 

pacientům nestalo. V případě, že poškozený nebo jeho rodina požadují materiální 

odškodnění, často by dali přednost částce vyplacené okamžitě, byť i v omezené výši, 

před nejistotou vysokého odškodnění po několika letech soudních sporů. Žádoucí může 

být i poskytnutí nepeněžitého plnění, například pomoc s péčí o postiženého, což může 

být pro nemocnici v důsledku podstatně levnějším řešením, než rozsudek na vyplacení 

mnohamiliónové sumy.“274 

V trestních záležitostech by bylo dobré následovat např. rakouský model, který 

zavedl privilegované skutkové podstaty pro trestné činy ve zdravotnictví. 

I za současného stavu by se mělo trestního práva využívat ve zdravotnictví jako ultima 

ratio275, hlavně pro úmyslné a povahou protispolečenské činy. 

Na obranu lékařů před nespokojenými pacienty, kteří využívají svá práva 

šikanózním způsobem, je třeba důsledně prosazovat žaloby na ochranu osobnosti. 

Zvláště v případech, kdy byli lékaři bez důkazů obviněni z trestných činů, či na ně byly 

vzneseny stížnosti, šířeny pomluvy nebo zveřejněny pohoršující reportáže. 

                                                             
274 Dostál, O., Právní odpovědnost, práva pacientů a kvalita ve zdravotnictví, Zdravotnictví a právo 

5/2007, str. 7 
275 nejzazší, poslední řešení; citováno z ABZ slovník cizích slov, dostupný z: http://slovnik-cizich-

slov.abz.cz/web.php/slovo/ultima-ratio [naposledy navštíveno: 7. 2. 2009] 
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Resumé 

Informed consent 

The topic of my graduation theses is The Informed Consent, which means the 

consent of the patient with the medical care. 

In connection with this issue I am primarily dealing the patient-doctor relationship, 

which is the basic element for creating the patient trust in the medical care as well as a 

willingness to give the therapeutic objectives recommended by his doctor. The fact that 

the medicine is more and more penetrated by technology, more available investigative 

techniques and procedures might sometimes weaken the relationship between patient 

and doctor and one of the consequences (and, paradoxically, the causes) is disruption of 

communication and communication failure. 

The core issues analysed in my thesis, is the question of the patient’s consent with 

the medical treatment and the necessity of sufficient guidance for the patient about all, 

for him relevant facts, and which he or she needs to be able to decide freely whether to 

undergo medical procedure or not. 

It is impossible not to mention and analyse the disputable questions of the patient’s 

consent that arise in situations when patient refuses to agree with the treatment, 

especially for the treatment of saving (or in some cases rather preserve) the patient’s 

life. This is the reason, why I decided for one chapter about euthanasia, in which I 

outline the ethical and legal contradictions in this area. 

Last but not least in this topic relates the problem of eventual results that are 

connected with the arbitrary behaviour of the physician or other medical worker, who is 

not respecting the decision-making autonomy of the patient and make the medical 

interventions without the consent even in situations where it is not, regarding the legal 

regulation, possible to provide the medical treatment without the patient’s agreement. 

The aim of my work is to present a comprehensive outline of the above topics and 

other relevant facts that directly relate to them and conditioned them. These facts are 

often in conflict with the law or with the ethical and moral knowledge each of us.  
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Příloha č. 1 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 
 
 

Zdravotnické zařízení: 
 
Pracoviště (klinika, oddělení): 
 
Lékař, který provedl poučení: 
 
Pacient:_____________________________________________________________________ 

Jméno, příjmení, datum narození 
 
Dnešního dne jsem byl lékařem poučen o zdravotním výkonu, který mi má být proveden. 
Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů): 
 
 
Účelem tohoto zdravotního výkonu je: 
 
 
Zdravotní výkon bude probíhat takto: 
(zde stručně uvést jaký bude předpokládaný průběh zákroku, případně i zmínit, zda zákrok bude bolestivý či 
nikoli) 
 
 
Byl jsem poučen, že jako alternativa místo shora uvedeného lékařem doporučeného výkonu 
lze provést: 
(Vyplňuje se jen tehdy, existuje-li reálná lege artis alternativa lékařem doporučeného výkonu Jinak tuto rubriku i 
další dvě rubriky vymazat). 
 
 
Vzal jsem na vědomí, že lékařem doporučený výkon má oproti uvedené alternativě tyto 
výhody: 
 
 
ale současně tyto nevýhody: 
 
 
Byl jsem dále poučen, že lékařem doporučený výkon má následující rizika: 
(Uvést v úvahu připadající reálná rizika výkonu, popřípadě procenta jejich pravděpodobnosti, nelze-li vyjádřit 
v procentech nebo nejsou-li procenta známá, eventuelně jinak vhodně slovy vyjádřit pravděpodobnost výskytu 
uvedených rizik). 
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Beru na vědomí, že po provedení uvedeného zdravotního výkonu budu takto omezen v 
obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti: (nejde-li o výkon, který je spojen s pracovní 
neschopností a omezením např. sportovních, rekreačních či jiných aktivit, pak tuto rubriku vymazat) 
 
 
Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že lékař, který mi 
poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného 
souhlasu a měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl.  
 
 
Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasím 
s provedením zdravotního výkonu: 
(Zde uvést výkon popřípadě i více výkonů, s nimiž pacient souhlasí). 
 
 
Současně prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících 
neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví 
souhlasím s tím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k 
záchraně mého života nebo zdraví. 
(pokud by si pacient nepřál uvádět tento odstavec, nebo by lékař usoudil, že v daném případě není vhodné jeho 
uvedení, lze jej vypustit) 
 
 
 
V                       dne 
 
 
 ________________________ 
 Vlastnoruční podpis pacienta 
 
 

odpis lékaře, který poučení provedl:                            Podpis svědků poučení a souhlasu pacienta, pokud pacient není schopen se vlastnoručně 
podepsat:                  

                                                                                  (Vyplňuje se pouze tehdy, není-li pacient schopen se vlastnoručně podepsat, ať již z jakýchkoliv důvodů). 
 
 
 
 
 ________________________ 
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Příloha č. 2 

R   E   V   E   R   S 
 
Zdravotnické zařízení: 
Pracoviště (klinika, oddělení): 
Lékař, který poskytl vysvětlení: 
 
Pacient:_____________________________________________________________________ 
    Jméno, příjmení, datum narození 
 
 Já, níže podepsaný (uvést jméno a příjmení pacienta) tímto prohlašuji, že jsem byl 
dne.....................v.......... hodin poučen shora uvedeným lékařem o svém zdravotním stavu a 
potřebných výkonech. Byl jsem výslovně informován o tom, že v rámci řádné péče o mé 
zdraví je třeba, abych se podrobil: 
(uvést přesně co pacient odmítl - hospitalizaci, transfúzi, operaci...)   
 
 
 Lékař mi náležitě vysvětlil, že odmítání uvedené péče může mít pro můj další život, 
zdraví a zdravotní stav tyto následky: 
(zde uvést co nejpodrobněji a zcela otevřeně, jaké následky mohou při odmítnutí doporučené 
péče vzniknout - úmrtí, výrazné zhoršení zdravotního stavu spočívající v .....) 
 
 
 Prohlašuji, že mi bylo umožněno, abych lékaři, který mi podával vysvětlení, kladl 
doplňující otázky. 
 Přes shora uvedené vysvětlení, které jsem plně pochopil a vzal na vědomí, prohlašuji, že 
nadále odmítám lékařem doporučenou zdravotní péči, a to: 
(doplnit jakou péči pacient odmítá - hospitalizaci, transfúzi, operaci-jakou, apod.) 
což při plném vědomí a zcela svobodně a vážně potvrzuji svým vlastnoručním podpisem. 
 
 
V ..............dne...............    ----------------------------------------------- 
       vlastnoruční podpis pacienta 
 
Poučení a náležité vysvětlení podal:______________ 
     podpis lékaře 
 
Pokud pacient odmítá potřebnou péči a současně odmítá podepsat revers, pak připojit text: 

Pacient vyslechl shora uvedené informace, odmítá uvedenou péči a odmítá tento revers 
podepsat. Svědkem náležitého poučení pacienta a jeho odmítnutí je: (jméno a příjmení), který 
svým podpisem potvrzuje, že pacient byl informován jak shora uvedeno a potřebnou péči 
odmítl; současně odmítl podepsat i tento revers. 
 
       -------------------------------------------- 
       podpis svědka (svědků) 
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Příloha č. 3 
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