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1. Úvod 

Tématem této diplomové práce jsou trestněprávní aspekty vztahu lékaře a 

pacienta. Je zřejmé, ţe trestného činu se můţe dopustit lékař vůči pacientovi, ale také 

pacient vůči lékaři. V rámci této diplomové práci se ovšem budu zabývat pouze 

trestní odpovědností lékaře, protoţe není moţné vzhledem k rozsahu toto téma zcela 

vyčerpat. 

Trestní odpovědnost lékaře, která je stěţejní pro téma této diplomové práce, 

je v určitém smyslu specifickou trestní odpovědností. Vychází se při ní ze stejného 

základu, jako u trestní odpovědnosti u jiných profesí a rovněţ u trestní odpovědnosti, 

která nesouvisí s výkonem profese nebo jiné obdobné činnosti.  

Lékařské povolání je bezpochyby spojeno s vysokou mírou odpovědnosti a 

rizika. Toto můţe být v praxi často zdrojem problémů a sporů. 

Právo je prostředkem, kterým stát poskytuje ochranu osobám na svém území 

proti různým škodám na zdraví, majetku a dalších chráněných hodnotách, které jsou 

způsobeny jinými osobami. Ochranná funkce je jednou z nejdůleţitějších funkcí státu 

i práva. Stejně jako se liší způsoby a moţnosti poškození zdraví, násilným útokem 

počínaje a nechtěným pochybením při léčbě konče, měly by se lišit i způsoby, jak 

právo zareaguje.  Je třeba volit vţdy takový právní prostředek, který nahradí 

způsobenou škodu poškozenému a pokud moţno zabrání budoucím škodám, zároveň 

však nebude zbytečně tvrdý a zohlední úmysly, pohnutky, znalosti a moţnosti toho, 

kdo škodu způsobil. 

Léčebná činnost je aktivitou, která ve své podstatě slouţí k ochraně a 

záchraně nejvyšších hodnot, jakými jsou zejména lidský ţivot a zdraví. Tato 

ochranná a záchranná činnost je velice často spojena se zásahy do těla jednotlivce a s 

narušením tělesné integrity, mnohdy i značného rozsahu. Ze samotné povahy 

medicíny, současného stupně odborných znalostí a poznání i dostupného vybavení 

nejmodernějšími přístroji ve zdravotnických zařízeních plyne, ţe ne pokaţdé můţe 

úsilí o záchranu zdraví či ţivota končit úspěchem. 

Legálnost lékařské činnosti a vymezení jejích podmínek představuje důleţitý 

problém nejen teoretický a etický, ale má i zásadní praktický význam, neboť lékaři 
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jsou dány do rukou prostředky, které mají člověka léčit, ale mohou ho leckdy rovněţ 

i ohrozit nebo poškodit, v některých případech i usmrtit. 

Téma této diplomové práce jsem si vybrala z toho důvodu, ţe jsem chtěla 

hlouběji pohlédnout na vztah lékaře a pacienta z hlediska trestněprávní odpovědnosti 

lékaře a také proto, ţe se domnívám, ţe tomuto tématu doposud není v České 

republice věnována dostatečná pozornost. 

Jak jiţ bylo uvedeno, lékařská činnost je činností, která má lidem pomáhat, 

ale můţe je v mnohém také ohrozit. Např. lékařovým pochybením, ať jiţ úmyslným 

či nedbalostním, které je v této oblasti bezpochyby obvyklejší a častější. 

Cílem této diplomové práce je popis a analýza vztahu lékaře a pacienta 

z hlediska trestního práva.  Dílčím cílem práce je analýza vybraných trestných činů, 

které se obvykle vyskytují ve spojitosti s lékařskou činností. 

V první části diplomové práce se budu zabývat zejména vymezením pojmů a 

druhů odpovědnosti v souvislosti s lékařským povoláním, specifiky trestní 

odpovědnosti lékaře a dále také jednotlivými trestnými činy, ke kterým dochází při 

výkonu lékařského povolání nejčastěji. Ve druhé části diplomové práce se zaměřím 

na některé problematické okruhy v souvislosti s výkonem lékařského povolání, 

jakými jsou dříve vyslovená přání nebo eutanazie. Na závěr bych se ráda zabývala 

tím, jaká právní úprava by do budoucna mohla do jisté míry vyřešit výše zmíněné 

problematické otázky v oblasti výkonu lékařského povolání. V rámci diplomové 

práce budu rovněţ občas uvádět případy z praxe, zejména z  judikatury. 

Diplomová práce je zpracována na základě právních předpisů platných a 

účinných ke dni 10. 10. 2011. 
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2. Vymezení pojmů, druhy odpovědnosti, okolnosti 

vylučující protiprávnost a specifika trestní 

odpovědnosti lékaře 

2.1 Jednotlivé druhy právní odpovědnosti ve zdravotnictví 

 

V souvislosti s tématem odpovědnosti je třeba zmínit, ţe v případě pochybení 

lékaře lze volit mezi různými typy právní odpovědnosti, zejména odpovědností 

trestněprávní, občanskoprávní, pracovněprávní a disciplinární, někdy se hovoří 

rovněţ o odpovědnosti správní a smluvní (obchodněprávní)
1
. Jednotlivé typy 

odpovědnosti je moţné uplatnit kumulativně. 

2.1.1 Občanskoprávní odpovědnost 

„Je sekundární právní povinnost, která vzniká v důsledku porušení primární 

právní povinnosti,“
2
 jedná se tedy o odpovědnost za porušení práva. Slouţí zejména 

k tomu, aby byl poškozený spravedlivě odškodněn za škodu, kterou utrpěl, protoţe 

narušitel porušil svou primární povinnost, rovněţ můţe slouţit k odčinění nebo 

zmírnění nemajetkové újmy. Stejně tak můţe slouţit k odrazení od 

protispolečenského chování a potrestání narušitele.
3
 V oblasti zdravotnictví se jedná 

především o odpovědnost za škodu, zejména škodu způsobenou na zdraví. Dále 

připadá v úvahu rovněţ odpovědnost za nemajetkovou újmu v případě zásahu do 

práva na ochranu osobnosti. V případě, ţe je lékař zaměstnancem zdravotnického 

zařízení, občanskoprávní odpovědnost nese zaměstnavatel, tj. zdravotnické zařízení, 

ve kterém je lékař zaměstnán. Procesní postavení poškozeného i narušitele je v 

zásadě rovnocenné. Nároky na náhradu škody lze uplatnit v občanskoprávním řízení 

nebo v adhezním řízení v rámci řízení trestního.
4
 

                                                
1Obd. MACH, Jan. Medicína a právo. Praha: C.H.Beck, 2006 s. 59-64.  
2KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, Dvořák, Jan a kol. Občanské právo hmotné 1. Praha:  ASPI, 

2009. s 235.  
3Obd. Tamtéţ s. 23 
4Obd. STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan. Právní odpovědnost v medicíně. 2 vyd. Praha:Galén, 2010. s. 

24-25.  
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2.1.2 Trestněprávní odpovědnost 

Trestněprávní odpovědnost se uplatní, pokud jsou naplněny všechny znaky 

skutkové podstaty některého trestného činu vymezeného v trestním zákoníku. 

Trestného činu se můţe dopustit pouze fyzická osoba, trestněprávní odpovědnost 

tudíţ nelze uplatnit vůči zdravotnickému zařízení, trestněprávně lze postihnout pouze 

jednotlivé lékaře. Toto řešení platí v současné době, do budoucna je jiţ poměrně 

dlouhou dobu počítáno s moţností postihovat trestním právem rovněţ právnické 

osoby. V současné době čeká na schválení Senátu nový zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob, který by měl pravděpodobně od 1. ledna 2012 umoţnit trestě 

postihovat i právnické osoby, tzn. i zdravotnická zařízení.
5
  

Cílem je chránit důleţité hodnoty společnosti proti trestným činům. Trestní 

právo by mělo představovat prostředek poslední instance (ultima ratio), mělo by 

pouze doplňovat ochranu, kterou poskytují ostatní právní odvětví (v těchto případech 

zejména občanské právo). Nárokovat náhradu škody, která byla způsobena 

poškozenému, je v rámci trestního řízení moţné v adhézním řízení.
6
 Ačkoli by trestní 

právo mělo být vyuţíváno aţ v momentě, kdy prostředky jiných právních odvětví 

nejsou dostačující, podávají v současné době pacienti, kteří se cítí poškozeni, raději 

trestní oznámení neţ občanskoprávní ţalobu. Důvodem mohou být zejména náklady, 

které v případě podání trestního oznámení nese stát, zatímco u občanskoprávní 

ţaloby je nutné zaplatit poplatky soudu, znalci za znalecký posudek apod. Následně 

se pak mohou dle výsledků šetření a trestního řízení rozhodnout, zda by v případě 

podání občanskoprávní ţaloby měli naději na úspěch.
7
 Na druhou stranu tento postup 

popírá základní účel a funkce trestního práva a nadměrně zatěţuje orgány činné 

v trestním řízení. Rovněţ vliv na pověst obviněného lékaře, ať jiţ bude nakonec 

odsouzen pro spáchání trestného činu nebo ne, můţe být značně nepříznivý. 

                                                
5Parlament ČR. Poslanecká sněmovna. [online]. [cit. 2011-10-20]. PSP. Dostupné z WWW: 

Http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?tt=1  
6Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 

2010 s. 20-22. 
7Obd. STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan. Právní odpovědnost v medicíně. 2 vyd. Praha:Galén, 2010. 

s. 23-24. 
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2.1.3 Pracovněprávní odpovědnost 

Jedná se o odpovědnost zaměstnance (lékaře) vůči zaměstnavateli 

(zdravotnickému zařízení). Lékař, který je zaměstnancem, zdravotnického zařízení 

odpovídá zdravotnickému zařízení za škodu, kterou zaměstnavateli způsobil, jedná se 

i o škodu, kterou lékař způsobil pacientovi, pacient tuto škodu uplatňuje 

v občanskoprávním řízení vůči zdravotnickému zařízení, které lékaře zaměstnává. 

Zdravotnické zařízení má právo tuto škodu uplatnit vůči svému zaměstnanci, tedy 

lékaři, který škodu způsobil. Zaměstnanec rovněţ odpovídá zaměstnavateli za 

porušování pracovní kázně a neuspokojivé pracovní výsledky. V těchto případech je 

jedinou sankcí výpověď, popř. okamţité zrušení pracovního poměru.
8
 Výše náhrady 

škody je v rámci pracovněprávní odpovědnosti zákoníkem práce limitována na 

čtyřapůlnásobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. Pokud byla škoda 

způsobena úmyslně, v opilosti nebo po poţití jiné návykové látky, tento limit se 

neuţije a výše náhrady škody můţe být i vyšší neţ stanovený limit.
9
 

2.1.4 Disciplinární odpovědnost 

Jedná se o odpovědnost lékaře vůči stavovské organizaci. Disciplinární 

pravomoc je zákonem svěřena profesním samosprávám, tedy komorám. V případě 

lékařů se jedná zejména o Českou lékařskou komoru, v případě lékařů- stomatologů 

je pravomoc svěřena České stomatologické komoře. Komory řeší zejména případy, 

kdy došlo k porušení profesních předpisů nebo k pochybení v odborném postupu 

lékaře a rovněţ porušování zásad lékařské etiky.
10

 

Sankcemi za porušení jsou disciplinární opatření, zejména důtky, pokuty, 

podmíněné vyloučení nebo vyloučení z komory. Vzhledem k tomu, ţe členství 

v lékařské komoře je v současné době v České republice povinné, nemůţe lékař, 

který byl z komory vyloučen, vykonávat lékařskou profesi. Smyslem disciplinárního 

řízení je zejména ochrana stavovské cti. Zabývat se odškodněním těch, kteří byli 

nesprávným výkonem povolání postiţeni, není primárním účelem tohoto řízení. 
11

 

                                                
8Obd. STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan. Právní odpovědnost v medicíně. 2 vyd. Praha:Galén, 2010. s. 

26. 
9§ 257 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
10Obd. STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan. Právní odpovědnost v medicíně. 2 vyd. Praha:Galén, 2010. 

s. 27 
11Obd. MACH, Jan. Medicína a právo. Praha: C.H.Beck, 2006. s. 63-64.  
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2.1.5 Správní odpovědnost 

Správní odpovědnost je odpovědností fyzické nebo právnické osoby, která 

nastupuje v případě porušení některé z norem správního práva. V případě porušení ze 

strany fyzických osob se jedná nejčastěji o přestupek, v případě právnických osob a 

fyzických osob podnikajících se jedná o tzv. jiné správní delikty. Jedná se o 

odpovědnost veřejnoprávní, vůči orgánům státní správy, ale porušení bývají obvykle 

méně závaţná neţ v případě trestněprávní odpovědnosti. Správní odpovědnost 

rovněţ na rozdíl od trestního práva umoţňuje postihnout právnické osoby, tj. 

zdravotnická zařízení, za porušení právních norem. Sankcemi bývají nejčastěji 

pokuty. V případě porušení některé normy správního práva vede řízení věcně a 

místně příslušný správní orgán.
12

 

2.1.6 Smluvní (obchodněprávní) odpovědnost 

Jedná se v zásadě o odpovědnost vyplývající ze smlouvy uzavřené dle 

obchodního práva, tedy mezi 2 podnikajícími subjekty. V oblasti zdravotnictví se 

jedná nejčastěji o smlouvy mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními 

pojišťovnami, můţe však jít i o smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a dodavateli 

zdravotnických prostředků, přístrojů apod. Odpovědnost nastupuje porušením 

uzavřené smlouvy. Odpovědnosti se lze domáhat soudně, leckdy je ale velmi citelnou 

sankcí i samotné vypovězení smlouvy, zejména pokud se jedná o smlouvu mezi 

zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.
13

 

Nezávisle na tom, která z výše uvedených odpovědností se uplatní v konkrétním 

případě, je vţdy ke vzniku právní odpovědnosti třeba splnit předpoklady pro vznik 

odpovědnosti. Tyto předpoklady je třeba splnit všechny kumulativně. 

Předpoklady vzniku subjektivní odpovědnosti (odpovědnost za zavinění) jsou vţdy: 

a) protiprávní jednání 

b) škodlivý následek 

c) příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a škodlivým následkem 

d) zavinění 

                                                
12Obd. STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan. Právní odpovědnost v medicíně. 2 vyd. Praha:Galén, 2010. 

s. 25-26  
13Obd. MACH, Jan. Medicína a právo. Praha: C.H.Beck, 2006. s. 64.  
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V oblasti medicíny se někdy uplatňuje i odpovědnost objektivní (odpovědnost 

za výsledek). V takovém případě není třeba zavinění, odpovědnost nastupuje 

nezávisle na zavinění. Rovněţ nemusí vţdy dojít k protiprávnímu jednání, postačí, 

pokud došlo pouze k jednání, které ačkoli mohlo být v souladu s právem a postupem 

lege artis bylo v příčinné souvislosti se škodlivým následkem, který u pacienta 

nastal. Objektivní odpovědnost se uplatní např. při odpovědnosti za škodu 

způsobenou povahou pouţitého přístroje nebo léčivého přípravku.
14

 

2.2 Zdravotnické právo 

Bývá rovněţ někdy nazýváno medicínské právo. V České republice se 

nejedná o samostatné právní odvětví. Jedná se o soubor právních předpisů, kterými 

jsou upraveny vztahy vznikající při poskytování zdravotní péče, právo na zdravotní 

péči, způsoby výkonu a poskytování zdravotní péče, rovněţ odpovědnost za 

poskytování zdravotní péče. Jsou v něm zahrnuty normy práva občanského, 

správního, trestního i mezinárodního, zejména v souvislosti s aplikací mezinárodních 

smluv do českého právního řádu.
15

 

2.3 Vztah lékař – pacient – obecné vymezení 

Je základem zdravotnického práva, je upraven právními předpisy i etickými 

normami.
16

 Je rovněţ stěţejním vztahem pro pojem léčebná péče. Lékař a pacient 

mají v dnešní době v zásadě rovné postavení. K základním principům, na kterých je 

postaven vztah lékaře a pacienta patří zejména právo pacienta přijmout nebo 

odmítnout navrhovanou péči, odpovědnost lékaře za řádně poskytnutou péči a právo 

pacienta na ochranu osobních údajů.
17

 

2.4 Zdravotní a léčebná péče 

Zdravotní péče bývá vykládána jako komplexní péče a ochrana zdraví včetně 

péče preventivní a zdravotní výchovy. Pojem zdravotní péče je širší neţ pojem 

léčebná péče. Léčebná péče znamená poskytování lékařské pomoci nemocnému. 

V současné době je zaloţené na vztahu lékaře a pacienta.  

                                                
14Obd.  MACH, Jan. Medicína a právo. Praha: C.H.Beck, 2006. s. 64-65.  
15Obd. CÍSAŘOVÁ, Dagmar, SOVOVÁ, Olga a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2 vyd. Praha: Orac. 2004 s. 

12 
16Obd. SOVOVÁ, Olga. Zdravotnická praxe a právo. Praha:Leges. 2011. s. 27 
17

Obd. DVOŘÁČEK, Igor. Medicínské právo. Ostrava:Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity. 2007 s. 

15 
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Zdravotní i léčebnou péči lze poskytovat pouze na základě informovaného 

souhlasu pacienta. Lékař je povinen postupovat lege artis, postup non lege artis můţe 

zaloţit odpovědnost lékaře za nesprávně poskytnutou péči.
18

 

2.5 Pojem lege artis 

Pojem lege artis je v zásadě obecný pojem, který se uţívá v různých oblastech 

společenského ţivota. Pro účely této diplomové práce se budu zabývat pojmem lege 

artis pouze z hlediska jeho významu ve zdravotnictví.  

Zákonná definice pojmu lege artis se nachází v článku 4 úmluvy o lidských 

právech a biomedicíně a rovněţ v §11 zákona o péči o zdraví lidu. Úmluva o 

lidských právech a biomedicíně definuje lege artis jako „soulad zákroku 

s příslušnými profesními povinnostmi a standarty.“
19

  

Zákon o péči o zdraví lidu definuje pojem lege artis odlišně jako „poskytování 

zdravotní péče v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy.“
20

  Pod 

tímto pojmem se rozumí správná diagnostika zdravotního stavu pacienta, správná 

indikace léčby i správné provedení lékařského zákroku. Zjednodušeně lze pojem lege 

artis vyjádřit jako odborně správný postup.
21

  

Obsahem pojmu lege artis se v minulosti zabýval rovněţ Nejvyšší soud, který 

v rozhodnutí č. 8 Tdo 1421/2008 uvádí, ţe lékař je povinen se řídit pravidly lékařské 

vědy, vykonávat povolání v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské 

vědy a dodrţovat pouze závazná stanoviska profesní komory, která je zřízena 

zákonem č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře. Lékař ovšem není povinen 

dodrţovat standardy vydané jinou asociací nebo občanským sdruţením. Judikát 

rovněţ odkazuje na  zákon o péči o zdraví lidu a zvláštní zákony, které stanoví 

podmínky poskytování péče.
22

 V jiném rozhodnutí vyslovuje Nejvyšší soud názor, ţe 

samotná chyba v diagnóze nemusí být vţdy postupem non lege artis. Můţe být 

ovšem postupem non lege artis v případě, ţe je chybná diagnóza důsledkem 

                                                
18Obd. CÍSAŘOVÁ, Dagmar, SOVOVÁ, Olga a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2 vyd. Praha: 

Orac. 2004 s. 14 
19Čl. 4., úmluvy o lidských právech a biomedicíně. 
20§11 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 
21Obd. TĚŠINOVÁ, Jolana, ŢĎÁREK, Roman, POLICAR, Radek. Medicínské právo. Praha: 

C.H.Beck. 2011 s. 24-25. 
22Rozsudek Nejvyššího soudu ČR čj. 8 Tdo 1421/2008 
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závaţného porušení postupů pro její určování, např. pokud bezdůvodně nebyly 

vyuţity dostupné diagnostické metody, které mohly pomoci diagnózu správně určit.
23

  

Dojde-li k porušení profesních povinností a tím k postupu, který není lege 

artis, je lékař podroben odpovědnosti ať uţ disciplinární, trestněprávní nebo jiné 

v závislosti na následku, který v souvislosti s výkonem povolání non lege artis nastal. 

V případě, ţe nedojde ke škodlivému následku na zdraví nebo ţivotě pacienta, měl 

by být lékař podroben disciplinární odpovědnosti pro postup non lege artis. 

V případě, ţe v důsledku postupu non lege artis dojde k poškození zdraví nebo ke 

smrti, můţe být lékař podroben nejen disciplinární, ale i trestněprávní, 

občanskoprávní nebo pracovněprávní odpovědnosti.
24

 

2.6 Informovaný souhlas 

Pacient má právo na svobodné rozhodnutí o svém zdraví a léčbě, a na druhou 

stranu lékař je povinen pacienta poučit o účelu, způsobu a povaze poskytované 

zdravotní péče a kaţdého vyšetření nebo léčebného výkonu, stejně jako i o jeho 

důsledcích, alternativách a rizicích. Vyšetřovací a léčebné úkony se provádějí 

zásadně jen se souhlasem pacienta, nebo pokud lze tento souhlas předpokládat. Proti 

vůli pacienta je moţné jednat pouze v zákonem stanovených případech. 

 Informovaný souhlas pacienta s lékařským zákrokem je podmínkou legality 

takového zákroku. Zákrok provedený bez informovaného souhlasu je protiprávní a 

můţe zakládat odpovědnost lékaře vůči pacientovi. Je to právní úkon a projev vůle 

pacienta. Souhlas musí být informovaný, jinak je neplatný. Pacient má rovněţ právo 

kdykoli odvolat jiţ udělený souhlas.
25

 Tento souhlas je upraven v článku 5 úmluvy o 

lidských právech a biomedicíně a v §23 zákona o péči o zdraví lidu. Úmluva o 

lidských právech a biomedicíně říká: „Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je 

možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a 

informovaný souhlas.“
26

 

Informovaný souhlas musí splňovat tyto náleţitosti: 

                                                
23Rozsudek Nejvyššího soudu ČR čj.  7 Tdo 219/2005 
24Obd.  MACH, Jan. Medicína a právo. Praha: C.H.Beck, 2006. s. 58.  
25Obd.CÍSAŘOVÁ, Dagmar, SOVOVÁ, Olga a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2 vyd. Praha: 

Orac. 2004 s. 68-69 
26Čl. 5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně 
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a) souhlas musí být učiněn svobodně a váţně 

b) souhlas musí být určitý a srozumitelný 

c) osoba, která uděluje souhlas, musí být způsobilá k právním úkonům 

d) souhlas musí být informovaný tzn. pacient musí být řádně poučen o
27

: 

 povaze onemocnění a účelu výkonu či zákroku 

 způsobu provedení a předpokládaném průběhu zákroku 

 důsledcích pro pacientovo zdraví 

 rizicích zákroku nebo výkonu 

 alternativách léčby 

 léčebném reţimu v průběhu výkonu i po něm a případných 

omezeních pro pacienta
28

 

Souhlas můţe mít formu písemnou, ústní nebo i konkludentní. Jen u 

některých forem lékařské péče je předepsán písemný souhlas, např. u transplantací, 

interupce, sterilizace, vědeckého výzkumu nebo asistované reprodukce. V případech, 

kdy není stanoveno jinak, je plně dostačující ústní, popř. i nevyslovený souhlas např. 

pokýváním hlavy. Z praktických důvodů se proto souhlas uděluje nejčastěji ústně 

nebo jen nevýslovně, je to nejjednodušší a nejrychlejší. Písemný souhlas je ovšem 

výhodnější pro zdravotnické zařízení a lékaře v případě, ţe by bylo potřeba následně 

souhlas dokazovat třeba v řízení před soudem, zejména u zákroků, které významně 

zasahují do tělesné integrity pacienta.
29

 

2.7 Lékařský experiment 

Věda a její rozvoj je dynamický proces. Rozvoj je spjat s experimentováním, 

které v oboru medicíny je někdy nutné provádět přímo na člověku. Lékařský 

experiment lze definovat jako cílevědomou činnost, která má na ţivém člověku 

ověřit určitou hypotézu. Cílem je získání nových společensky prospěšných 

vědeckých poznatků o ochraně a rozvoji lidského zdraví, přičemţ aplikovaná metoda 

doposud není uznána jako postup lege artis. Lékař se tedy v případě medicínského 

experimentu odchyluje od striktního dodrţování zásad stanovených pro výkon 

lékařské činnosti. V případě, ţe jsou naplněny znaky a podmínky lékařského 

                                                
27Obd. ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš. Informovaný souhlas. Praha: Aspi. 2007. s. 28-35 
28Obd. MACH, Jan. Medicína a právo. Praha: C.H.Beck, 2006 s. 18-19.  
29Obd. ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš. Informovaný souhlas. Praha: Aspi. 2007 s. 37-42 
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experimentu, není za tento postup lékař trestně odpovědný. Bylo by tedy rovněţ 

moţné podřadit lékařský experiment pod okolnosti vylučující protiprávnost.
30

 

Základní podmínky, které musí medicínský experiment splňovat, jsou: 

 K experimentu neexistuje ţádná srovnatelná alternativa (jaká), která by 

vedla ke stejnému výsledku. 

 Při srovnání rizik a moţného prospěchu experimentu nejsou rizika 

neúměrně vysoká. 

 Výzkumný projekt byl schválen příslušným státním orgánem. 

 Osoby účastnící se výzkumu byly informovány o svých právech a 

zárukách, které jsou stanoveny pro jejich ochranu, včetně práva kdykoli 

souhlas odvolat. 

 Informovaný souhlas musí být v tomto případě dán vţdy písemně a 

výslovně. IS rovněţ musí být konkrétní. 

Úpravu lékařského experimentu najdeme zejména v úmluvě o lidských 

právech a biomedicíně, v českém právu pak najdeme úpravu v zákoně o péči o zdraví 

lidu. Právní úprava  této oblasti je zatím bohuţel dost stručná a není příliš přesná, 

proto by do budoucna  byla výhodnější konkrétnější a podrobnější právní úprava této 

oblasti, zejména proto, ţe se zde leckdy zasahuje do lidského organismu, coţ je 

obvykle zásadní zásah, který by si přesné a jasné vymezení jistě zaslouţil.
31

 

2.8 Okolnosti vylučující protiprávnost v trestním právu 

Trestní zákoník v souvislosti s trestní odpovědností hovoří o okolnostech 

vylučujících protiprávnost. Jedná se o okolnosti, které způsobují to, ţe čin, který má 

jinak znaky trestného činu, není nedovolený ani protiprávní, a není tudíţ ani trestným 

činem. Jednotlivé okolnosti jsou upraveny v trestním zákoníku, nebo jsou teorií a 

praxí uznávány. Dovolený čin, přestoţe nese znaky trestného činu, nenaplňuje pak 

ani jeho skutkovou podstatu, chybí mu tedy protiprávnost. V případě okolností 

                                                
30Obd. STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan. Právní odpovědnost v medicíně. 2 vyd. Praha:Galén, 2010. 

s. 261. 
31Obd.  MACH, Jan. Medicína a právo. Praha: C.H.Beck, 2006 s 167-170.  
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vylučujících protiprávnost je čin od začátku dovolený, protoţe trestnost činu nikdy 

nevznikla.
32

 

Okolnosti vylučující protiprávnost jsou v zásadě společné jak pro trestní 

odpovědnost „nelékaře“, tak pro lékaře. V lékařském povolání se uplatní zejména 

krajní nouze, přípustné riziko a svolení poškozeného. Jako okolnost vylučující 

protiprávnost, která ovšem není výslovně uvedena v trestním zákoníku, ale je teorií 

uznávána, lze rovněţ označit výkon povolání.
33

  

O jednotlivých okolnostech vylučujících protiprávnost a jejich uplatnění 

v medicíně bude pojednáno v následujících podkapitolách. 

2.8.1 Jednání v krajní nouzi 

V případě krajní nouze dochází ke kolize dvou trestním právem chráněných 

zájmů s tím, ţe se dá chránit jen jeden z nich, a to porušením druhého. Podstatou je, 

ţe jednomu zájmu hrozí nebezpečí, které lze odvrátit jen porušením druhého zájmu. 

Nebezpečí musí hrozit zájmu chráněnému trestním zákonem přímo a bezprostředně a 

nelze jej odvrátit jiným způsobem. Krajní nouze vylučuje protiprávnost i škodlivost 

činu pro společnost a při splnění daných podmínek jde o jednání oprávněné. Nejde o 

krajní nouzi, jestliţe bylo moţno nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak nebo 

způsobený následek je zřejmě stejně závaţný nebo ještě závaţnější neţ ten, který 

hrozil. O krajní nouzi nejde ani v tom případě, pokud ten, komu nebezpečí hrozí, je 

povinen je i snášet. Toto můţe být případ lékaře, kterému je povinnost snášet 

nebezpečí uloţena zvláštním právním předpisem.
34

 

Ve zdravotnictví bude působit problémy splnění podmínky, aby hodnota, 

která má být chráněna, byla zřejmě vyšší neţ hodnota, o jejíţ ztrátu jde. Právní teorie 

v této oblasti nerozlišuje mezi ţivotem plnohodnotným a méně hodnotným. Ţivot a 

zdraví jedinců je chráněno stejně bez ohledu na stav či prognostické vyhlídky. 

Zejména pak nedovoluje lékaři, aby hodnotil, který ţivot za takový povaţuje a 

naopak mu ukládá striktní povinnost učinit vše pro záchranu ţivota a zdraví kaţdého 

pacienta. Sloţitost rozhodování v těchto situacích je evidentní, a to jak z pozic 

                                                
32Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 

2010 s. 242. 
33Obd. Tamtéţ s. 264.  
34Obd. Tamtéţ s. 243-245. 
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etických, tak i medicínských a právních. Z právního hlediska je nutno na jedné straně 

zajistit přísný postih před eventuálním zneuţitím lékařského povolání a neplněním 

základních povinností, mezi něţ patří záchrana ţivota na první místo. Na straně 

druhé je ovšem třeba vytvořit i pocit právní jistoty pro odpovědné rozhodování 

lékaře v situacích, kdy pouţití maximální moţné péče je neadekvátní a můţe pouze 

prodluţovat utrpení nemocného. Lékaři je uloţeno postupovat v souladu s poznatky 

vědy. 

2.8.2 Přípustné riziko 

Přípustné riziko je jednou z okolností vylučujících protiprávnost. Jedná se o 

okolnost, která je od roku 2010 nově zavedena trestním zákoníkem č. 40/2009 Sb. 

V předchozím trestním zákoně z roku 1961 nebylo upraveno.
35

  

Přípustné riziko se vztahuje se například na situace, kdy se určitý zákrok, 

který se nejprve zdál být pro pacienta přínosný, později ukázal jako neopodstatněný. 

Institut přípustného rizika v trestním zákoníku zajišťuje lékaři beztrestnost v případě, 

ţe v souladu s dosaţeným stupněm poznání a informacemi, které má v době 

rozhodování k dispozici vykoná v rámci svého lékařského povolání společensky 

prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákoníkem, 

nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jiným způsobem. Nesmí 

ovšem jít o činnost, která ohrozí zdraví nebo ţivot člověka, aniţ by k této činnosti 

byl dán souhlas dle zvláštních právních předpisů např. nebo neodpovídá-li výsledek, 

k němuţ směřuje míra rizika. Dále nejde o přípustné riziko v tom případě, kdy 

provádění této činnosti odporuje poţadavkům jiného právního předpisu, příčí se 

dobrým mravům nebo je v rozporu s veřejným zájmem. Dovolené riziko má svůj 

význam i v případě zavádění nových technologií a dosahování vědeckého pokroku, 

aby bylo moţné docílit pokroku, je někdy nutné vystavit chráněné zájmy určitému 

riziku.
36

 Přípustné riziko z těchto důvodů jistě nachází ve zdravotnictví své uplatnění. 

2.8.3 Svolení poškozeného 

Svolením poškozeného se čin jinak trestný stává činem dovoleným a 

v souladu s právem. Případy svolení k lékařským zákrokům poskytovaným v souladu 

                                                
35Dříve Zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon 
36Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 

2010 s. 259-262.  
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s lege artis jsou rovněţ výjimkou ze zákazu svolení k ublíţení na zdraví nebo 

usmrcení. Svolení vylučuje v určitých případech škodlivost činu a tím i jeho 

protiprávnost. Svolení musí být dáno před činem nebo v průběhu činu, dodatečné 

svolení je moţné jen výjimečně. Svolení musí být učiněno váţně, srozumitelně, 

dobrovolně a musí být dostatečně určité.
37

 Svolení poškozeného má v případě 

lékařských zákroků obvykle formu informovaného souhlasu, více informací se proto 

nachází v podkapitole č. 2.6 “informovaný souhlas.“ 

2.8.4 Výkon povolání 

Jedná se o okolnost vylučující protiprávnost, která není výslovně uvedena 

v trestním zákoníku, ale je právní teorií i praxí uznávána. Vychází z toho, ţe právo 

dovoluje výkon určitého povolání, vykonává-li se toto povolání řádně. Lékařské 

povolání je typickým příkladem výkonu povolání, který v případě, ţe je lékařský 

zákrok proveden řádně (lege artis) a s léčebným cílem, tak nenaplňuje znaky 

trestného činu a nezakládá trestní odpovědnost, a to ani v případě, ţe dojde ke 

škodlivému následku spojenému s takovým zákrokem (např. úmrtí pacienta).
38

 

2.9 Specifika trestní odpovědnosti lékaře 

U trestní odpovědnosti lékaře se v zásadě vychází stejně jako u trestní 

odpovědnosti kterékoli fyzické osoby nebo trestní odpovědnosti při výkonu jiných 

povolání. Jiţ z trestního zákoníku ovšem vyplývají jistá specifika, např. je vyţadován 

pro naplnění konkrétní skutkové podstaty speciální subjekt, který je nositelem 

zvláštní vlastnosti (je lékařem). Toto se projevuje zejména při stanovení vyšší trestní 

sazby nebo v případě moţnosti uplatnění nebo neuplatnění okolností vylučujících 

protiprávnost. Např. v případě trestného činu neposkytnutí pomoci je stanovena vyšší 

trestní sazba, pokud vyplývá povinnost pomoc poskytnout z povahy zaměstnání 

pachatele. Je-li pachatel lékařem, můţe být postihován vyšší trestní sazbou.
39

 

V souladu s právní teorií lze dle judikatury Nejvyššího soudu trestní 

odpovědnost lékaře dovodit ze tří předpokladů: jednání lékaře musí být v rozporu s 

povinnostmi lékaře poskytovat účelnou a hodnotnou péči, takové jednání musí být 

                                                
37Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 

2010 s. 257-259. 
38Obd. Tamtéţ s 264-265. 
39§ 150 odst. 2 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  
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lékařem zaviněné nejméně z nedbalosti a následek relevantní z pohledu trestního 

práva musí být v příčinné souvislosti s tímto jednáním.
40

 

Jedním ze specifik jsou zvláštní povinnosti spojené s lékařským povoláním, 

vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. zákon o péči o zdraví lidu apod.). 

Ze zvláštních právních předpisů rovněţ vyplývá např. povinnost lékaře snášet riziko, 

které vylučuje v určitých případech uplatnění krajní nouze jako okolnosti vylučující 

protiprávnost. Naopak v případě lékařského povolání lze aplikovat výkon povolání, 

přípustné riziko nebo souhlas poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost. 
41

 

Mezi specifika trestní odpovědnosti lékařů je moţné zařadit rovněţ fakt, ţe se 

lékaři nejčastěji při výkonu svého povolání dopouštějí nedbalostních trestných činů 

v důsledku nedostatečného vyšetření pacienta, nedostatečné opatrnosti při lékařském 

výkonu. Jistou souvislost s nedbalostními trestnými činy můţe mít rovněţ 

přepracovanost lékaře nebo kvalita vybavení jednotlivých pracovišť nejmodernějšími 

přístroji. Ani úmyslný trestný čin není vyloučen, ovšem dochází k němu mnohem 

méně často. Z povahy lékařského povolání vyplývá skutečnost, ţe lékaři se často 

dopouštějí trestných činů proti ţivotu a zdraví, existují však i další trestné činy, 

kterých se lékaři dopouštějí.
42

 

Pokud pacient, nebo v případě jeho úmrtí příbuzní, podají trestní oznámení, 

policejní orgán si zpravidla musí vyţádat znalecký posudek před tím, neţ rozhodne, 

zda trestní oznámení odloţí, nebo zahájí trestní stíhání.. Znalecký posudek 

vypracovává soudní znalec z oboru medicíny, tedy lékař. Následně na základě 

znaleckého posudku rozhodne orgán činný v trestním řízení, zda zahájí trestní stíhání 

lékaře.
43

 

Pokud je lékař pravomocně odsouzen pro trestný čin v souvislosti s výkonem 

lékařského povolání, můţe mu soud uloţit i trest zákazu činnosti (ať jiţ samostatně 

nebo dohromady s jiným trestem). Teprve právní mocí rozsudku, kterým byl uloţen 

                                                
40Rozsudek Nejvyššího soudu ČR čj. 7 Tdo 219/2005 
41Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 

2010 s. 245-260.  
42 Obd. STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan. Právní odpovědnost v medicíně. 2 vyd. Praha:Galén, 2010 

s. 22. 
43Obd. MACH, Jan. Lékař a právo:Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha:Grada. 2010 s. 

19. 



22 

 

trest zákazu činnosti, ztrácí lékař způsobilost k výkonu lékařského povolání. Toto je 

specifické, protoţe zdaleka ne vţdy lze za trestné činy proti ţivotu a zdraví uloţit 

zákaz činnosti, pouze pokud k trestnému činu došlo v souvislosti s činností, která 

bude pachateli, v našem případě lékaři následně zakázána výrokem soudu.
44

 

  

                                                
44Obd. VONDRÁČEK, Lubomír, DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. Pochybení a sankce při poskytování 

lékařské péče. Praha: Grada. 2007 s. 17 
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3. Trestné činy, ke kterým dochází při výkonu lékařského 

povolání 

V této kapitole bude pojednáno o jednotlivých trestných činech, ke kterým obvykle 

dochází při výkonu lékařského povolání. Vybrané trestné činy budou podrobněji rozebrány 

rovněţ v následujících kapitolách. Jedná se především o trestné činy proti ţivotu a zdraví 

spáchané z nedbalosti, ale jsou i další trestné činy, kterých se lékař můţe dopustit a to jak 

 nedbalostně tak úmyslně. Trestné činy typicky spojované s výkonem lékařské profese budou 

uvedeny v pořadí, v jakém se nacházejí v trestním zákoníku a rozděleny do podkapitol podle 

jednotlivých hlav trestního zákoníku.  

3.1 Trestné činy proti životu a zdraví 

Trestné činy proti ţivotu a zdraví najdeme v první hlavě zvláštní části trestního 

zákoníku. První Hlava zvláštní části je dále rozdělena na pět dílů v závislosti na objektu 

trestného činu. Níţe se budu zabývat trestnými činy, které mohou mít souvislost s výkonem 

lékařského povolání. Bude se jednat zejména o nedbalostní, ale i o některé úmyslné trestné 

činy.
45

 

3.1.1 Trestné činy proti životu 

Nacházejí se v prvním díle Hlavy I. zvláštní části trestního zákoníku. Jejich objektem 

je lidský ţivot. 

a) Vražda 

Je bezesporu nejzávaţnějším trestným činem mezi trestnými činy proti ţivotu a zdraví 

a je proto trestním zákoníkem postihována nejpřísněji z trestných činů tohoto druhu. Jedná se 

o úmyslný trestný čin a samotná příprava vraţdy je trestná. Vraţdu lze definovat jako 

úmyslné usmrcení jiného člověka. Jejím objektem je lidský ţivot a objektivní stránka záleţí 

v následku, kterým je usmrcení jiné osoby. Není rozhodné, jakými prostředky nebo způsoby 

má být usmrcení dosaţeno. Vraţdu lze spáchat konáním i opomenutím.
46

 

V souvislosti s výkonem lékařského povolání nebude vraţda pravděpodobně častým 

trestným činem. V případě, ţe k ní dojde, bude se nejčastěji jednat o tzv. aktivní eutanazii, tj. 

                                                
45§140-167 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník  
46Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010 s. 478-

482. 
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usmrcení nemocného ze soucitu na jeho vlastní ţádost, které bývá v českém právu 

kvalifikováno jako vraţda.
47

  O vraţdě ve spojitosti s eutanazií bude blíţe pojednáno v jedné 

z následujících kapitol (č. 4). 

b) Usmrcení z nedbalosti 

Jedná se o jeden z nejčastějších trestných činů, pro které bývají lékaři trestně stíháni.
48

 

V tomto případě se jedná o nedbalostní trestný čin, kdy ke smrtelnému následku došlo 

 nedbalostním jednáním. Pachatel v tomto případě neměl úmysl usmrtit oběť nebo jí ublíţit na 

zdraví, přesto k takovému následku došlo vlivem porušení určité povinnosti pachatele. 

Usmrcení z nedbalosti v souvislosti s porušením důleţité povinnosti vyplývající ze 

zaměstnání, postavení nebo funkce pachatele, je důvodem pro uţití vyšší trestní sazby. Lékař 

bude tedy za tento trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem svého povolání potrestán 

přísněji neţ.
49

  

Nedbalost se v případě lékaře odvozuje rovněţ od toho, zda lékař postupoval lege 

artis. Dojde-li k porušení důleţitých povinností, které vyplývají ze zaměstnání, postavení 

nebo funkce pachatele, je zde stanovena vyšší trestní sazba. Důleţitou povinností se rozumí 

povinnost, jejíţ porušení za dané situace obvykle podstatně zvyšuje nebezpečí pro lidský ţivot 

nebo zdraví. V případě lékaře se důleţitou povinností rozumí rovněţ povinnost postupovat 

lege artis.
50

 Za jistých okolností můţe u lékařů připadat v úvahu i hrubé porušení zákonů 

z oblasti hygieny, které rovněţ můţe za určitých okolností vést k nedbalostnímu usmrcení 

pacienta, a které rovněţ podmiňuje uţití vyšší trestní sazby proti pachateli.
51

 

c) Účast na sebevraždě 

Sebevraţdu lze definovat jako „úmyslné usmrcení sebe samého.“
52

 Trestný čin účast 

na sebevraţdě spočívá v tom, ţe „pachatel jiného pohne k sebevraždě nebo mu k ní 

napomáhá, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy.“
53

 Jedná se o úmyslný trestný čin. Jednání 

má obvykle povahu návodu nebo pomoci, ale je trestné jako pachatelství, protoţe samotná 

                                                
47Obd. STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan. Právní odpovědnost v medicíně. 2 vyd. Praha:Galén, 2010 s. 46. 
48Obd. MACH, Jan. Lékař a právo:Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha:Grada. 2010 s. 61 
49Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010 s. 488. 
50Obd. TĚŠINOVÁ, Jolana, ŢĎÁREK, Roman, POLICAR, Radek. Medicínské právo. Praha: C.H.Beck. 2011 s. 

355. 
51Obd. STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan. Právní odpovědnost v medicíně. 2 vyd. Praha:Galén, 2010 s. 38.  
52 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010 s. 488. 
53 §144 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
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sebevraţda není trestným činem. Ten, kdo se o sebevraţdu pokusí, se nedopouští trestného 

činu. 
54

 

V případě trestní odpovědnosti lékařů se bude nejčastěji jednat o tzv. asistovanou 

sebevraţdu, kterou lze definovat jako situaci, kdy se nemocný pacient sám úmyslně usmrtí, 

zatímco lékař mu k tomu poskytne prostředky nebo návod jako např. velké mnoţství léků, 

jedy, pomoc nebo návod k provedení sebevraţdy. Lékař pacienta tedy přímo neusmrtí, ale 

poskytne mu prostředky k tomu, aby se pacient mohl usmrtit sám. Lékař je tudíţ trestně 

odpovědný za účast na sebevraţdě pacienta.
55

 Rovněţ trestný čin účast na sebevraţdě bude 

zmiňován níţe v kapitole č. 4 v souvislosti s asistovanou sebevraţdou. 

3.1.2 Trestné činy proti zdraví 

Tyto trestné činy se nacházejí ve druhém díle Hlavy I. zvláštní části trestního zákona. 

Jejich objektem je lidské zdraví, kterým se rozumí normální tělesné i duševní funkce lidského 

organismu.
56

 Tyto trestné činy lze spáchat konáním i opomenutím, tj. lze se dopustit trestného 

činu těţkého ublíţení na zdraví z nedbalosti nebo ublíţení na zdraví z nedbalosti např. tím, ţe 

lékař z nedbalosti pacienta řádně nevyšetří a v důsledku tohoto opomenutí dojde u 

poškozeného pacienta k těţké újmě na zdraví nebo k ublíţení na zdraví.
57

  

Jejich společným znakem je, ţe došlo k poškození zdraví člověka. Pro podřazení pod 

konkrétní skutkovou podstatu je důleţitá míra poškození zdraví člověka, stejně jako otázka 

zavinění.
58

 S ohledem na fakt, ţe k úmyslným trestným tohoto druhu činům při výkonu 

lékařské činnosti obvykle nedochází, se budu zabývat pouze nedbalostními trestnými činy 

proti zdraví, které jsou pravděpodobně nejčastějšími trestnými činy, ke kterým ve 

zdravotnictví dochází. 

a) Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti 

Jedná se o nedbalostní trestný čin, který spočívá v tom, ţe pachatel jiné osobě 

z nedbalosti způsobí těţkou újmu na zdraví. Těţká újma na zdraví je vymezena v trestním 

zákoníku v rámci výkladových ustanovení jako váţná porucha zdraví nebo váţné 

onemocnění, která je vymezena v taxativním výčtu. Jedná se např. o zmrzačení, ztrátu popř. 

                                                
54Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010 s. 490-

491. 
55Obd. VLČEK, Robert, HRUBEŠOVÁ, Zdenka. Zdravotnícke právo. Bratislava: Epos. 2007. S. 189 
56Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges. 2010 s. 491. 
57Obd. FENYK, Jaroslav aj. Trestní zákoník a trestní řád:Průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou: 

1.díl-Trestní zákoník. Praha:Linde. 2010. s. 577. 
58Obd. ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš. Informovaný souhlas. Praha: Aspi. 2007 s. 169 
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podstatné sníţení pracovní schopnosti, poškození důleţitého orgánu, zohyzdění, delší dobu 

trvající poruchu zdraví apod. Za delší dobu trvající poruchu zdraví se v praxi povaţuje 

porucha zdraví, která trvá alespoň šest týdnů.
59

 

Trestní sazba se zvyšuje v případě, ţe pachatel porušil důleţitou povinnost vyplývající 

z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, tzn. lékař, který se dopustí těţkého 

ublíţení na zdraví z nedbalosti, při výkonu povolání bude potrestán přísněji. Za důleţitou 

povinnost se ovšem povaţuje jen významná povinnost vyplývající z lékařského povolání. Za 

porušení důleţité povinnosti lze povaţovat jen porušení takové povinnosti, která má zpravidla 

za následek nebezpečí pro lidský ţivot nebo zdraví, tzn. kde porušením této povinnosti můţe 

snadno dojít k takovému následku.
60

 Ačkoli poskytovat péči lege artis je bezesporu důleţitou 

povinností lékaře, měl by být rovněţ brán v úvahu význam konkrétní povinnosti, která byla 

porušena. Přestoţe, zájem na ochraně zdraví pacienta je velmi důleţitý, nemělo by docházet 

k nadměrné kriminalizaci lékařů kvůli nepatrnému porušení povinností vyplývajících 

z lékařského povolání.
61

 

V případě, ţe se jedná o těţké ublíţení na zdraví u pacienta, který jiţ předtím byl 

nemocen nebo zraněn, těţká újma na zdraví vychází ze zhoršení nemoci nebo způsobení 

dalších zranění. Východiskem je, jak moc se stav pacienta zhoršil. Posuzuje se, jaký byl 

zdravotní stav pacienta před porušením povinnosti a jaký byl stav po porušení.
62

 

V praxi se bude jednat zejména o případy, kdy pacient podstoupil lékařský zákrok 

nebo léčbu za účelem zlepšení zdravotního stavu, ovšem kvůli pochybení lékaře se stav 

pacienta naopak zhoršil, a to natolik, ţe byla způsobena těţká újma na zdraví. 

b) Ublížení na zdraví z nedbalosti 

Stejně jako u těţkého ublíţení na zdraví z nedbalosti se jedná o nedbalostní poškození 

zdraví pacienta, které ovšem není tak intenzivní, aby se dalo kvalifikovat jako těţká újma na 

zdraví. Odvíjí se od pojmu ublíţení na zdraví, který je rovněţ vymezen v rámci výkladových 

ustanovení trestního zákoníku a rozumí se jím porucha zdraví nebo jiné onemocnění, které 

porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje obvyklý způsob ţivota 

                                                
59Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges,2010 s. 492-

494.  
60Obd. FENYK, Jaroslav aj. Trestní zákoník a trestní řád:Průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou: 

1.díl-Trestní zákoník. Praha:Linde. 2010. S.568.  
61Obd. STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan. Právní odpovědnost v medicíně. 2 vyd. Praha:Galén, 2010 s. 36-37.  
62Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010 s. 492.  
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poškozeného nikoli jen na krátkou dobu, a který zároveň vyţaduje lékařské ošetření. V praxi 

se vyţaduje, aby obvyklý způsob ţivota znesnadňovala porucha nebo onemocnění minimálně 

po dobu sedmi dní. Důleţitým kritériem je rovněţ pracovní neschopnost poškozeného, není 

ovšem jediným kritériem. Hodnotí se všechny okolnosti poruchy zdraví, jakými jsou např. 

příznaky, bolestivost, který orgán nebo funkce byli porušeny, do jaké míry byl narušen 

obvyklý ţivot poškozeného a zda porucha vedla k pracovní neschopnosti.
63

 

3.1.3 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví 

Jsou vymezeny ve třetím dílu Hlavy I. trestního zákoníku. Jejich objektem je ţivot a 

zdraví. Z pohledu trestní odpovědnosti lékařů je nejdůleţitější trestný čin neposkytnutí 

pomoci. 

Neposkytnutí pomoci 

Jedná se o úmyslný trestný čin, kterého se nelze dopustit z nedbalosti.  Na vztah lékaře 

a pacienta se vztahuje zejména kvalifikovaná skutková podstata ve druhém odstavci § 150 

trestního zákoníku. Tento trestný čin spočívá v situaci, kdy pachatel, v našem případě lékař, 

neposkytne osobě (pacientovi), která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky váţné poruchy 

zdraví nebo jiného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je k tomu z povahy svého 

zaměstnání povinen.
64

  

Potřebnou pomocí se pak rozumí pomoc, které je zapotřebí k odvrácení nebo sníţení 

nebezpečí smrti ohroţené osoby. Jedná se zejména o první pomoc, kterou můţe účinně 

poskytnout ten, kdo se nachází v blízkosti postiţeného.
65

 Nejedná se o pomoc, která by 

spolehlivě vedla k záchraně poškozeného. Trestný čin je dokonán tím, ţe pachatel nezačne 

neprodleně poskytovat pomoc osobě, která ji potřebuje. Jedná se o pravý omisivní trestný čin, 

který lze spáchat pouze nekonáním. V případě neposkytnutí pomoci, které má za následek 

poškození zdraví nebo smrt, lékař jako nositel zvláštní povinnosti vyplývající z jeho povolání 

neodpovídá za neposkytnutí pomoci, ale dle zavinění za poruchový trestný čin proti ţivotu a 

zdraví.
66

 

                                                
63Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010 s. 496.  
64 Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. Zvláštní část. Hlava I. § 150 odst. 2 
65Obd. FENYK, Jaroslav aj. Trestní zákoník a trestní řád:Průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou: 1.díl 

- Trestní zákoník. Praha:Linde. 2010. S. 597. 
66Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010 s. 502-

504. 
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Lékař se vzhledem k povaze svého povolání a povinnostem vyplývajícím ze zvláštních 

právních předpisů nemůţe zbavit viny, pokud pomoc neposkytl z důvodu, ţe to bylo spojeno 

s nebezpečím, které by při poskytnutí pomoci lékaři nebo jiné osobě hrozilo.
67

 Stejně tak je 

lékař povinen poskytnout pomoc i osobě, která jeví známky zvláště nakaţlivé choroby, a to i 

v případě, ţe je zde riziko, ţe se lékař nakazí touto chorobou.
68

 Trestní sankce je v případě, ţe 

pomoc neposkytne osoba, která je k tomu z povahy svého zaměstnání povinna, vyšší neţ 

v případě obecné povinnosti poskytnout pomoc kýmkoli.  

Povinnost lékaře poskytnout pomoc na jednu stranu nelze vykládat příliš extenzivně. 

Lékař by na sebe neměl brát povinnosti jiných povolání, jako např. hasičů nebo policistů a 

plnit takové povinnosti. Na druhou stranu lékař nemůţe odmítnout pomoc s tím, ţe není 

dostatečně kvalifikován k poskytnutí pomoci, např. proto, ţe se domnívá, ţe osoba potřebující 

pomoc potřebuje lékaře jiné odbornosti, neţ má lékař, který je na místě. Poskytnout základní 

první pomoc musí být schopen poskytnout jakýkoli zdravotnický pracovník, následně je pak 

nutné zajistit odbornou péči, např. přivoláním záchranné sluţby. V některých případech 

ovšem postačí, pokud lékař nebude poskytovat pomoc, ale zajistí odbornou péči. To záleţí to 

ovšem na skutkových okolnostech kaţdého konkrétního případu. I v případě, ţe jiţ pacienta 

nelze zachránit, je lékař povinen poskytnout pomoc, která povede ke zmírnění útrap takového 

pacienta.
69

 Neposkytnutí pomoci bude dále rozebráno v kapitole 4 v souvislosti s dříve 

vyslovenými přáními pacienta a pokyny DNR. 

3.1.4 Trestné činy proti těhotenství ženy 

Nacházejí se ve čtvrtém dílu Hlavy I. trestního zákoníku. Objektem je těhotenství 

ţeny. „Přerušení těhotenství je jakékoli jednání směřující k usmrcení lidského plodu.“
70

 

Způsoby a prostředky nejsou rozhodující, můţe jít o mechanické nebo chemické působení, 

operativní zákrok, popř. i vyvolání předčasného porodu, pokud úmysl směřuje k usmrcení 

plodu.
71

  

Podmínky legálního přerušení těhotenství jsou vymezeny v zákoně č. 66/1986 o 

umělém přerušení těhotenství. Těhotenství se přeruší, pokud o to ţena písemně poţádá, 

nebrání tomu zdravotní důvody a délka těhotenství nepřesahuje dvanáct týdnů. Těhotenství 

                                                
67Obd. STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan. Právní odpovědnost v medicíně. 2 vyd. Praha:Galén, 2010. s. 40. 
68Obd. TĚŠINOVÁ, Jolana, ŢĎÁREK, Roman, POLICAR, Radek. Medicínské právo. Praha: C.H.Beck. 2011 s. 

357. 
69Obd. STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan. Právní odpovědnost v medicíně. 2 vyd. Praha:Galén, 2010. s. 40-42. 
70

JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010 s. 514 
71Obd. Tamtéţ 
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lze přerušit se souhlasem ţeny i později ze zdravotních důvodů nebo z podnětu ţeny, pokud je 

ohroţen její ţivot nebo zdraví. U ţeny mladší šestnácti let je nutný souhlas zákonného 

zástupce. Z pohledu trestní odpovědnosti lékaře je důleţité rovněţ ustanovení, které říká, ţe 

těhotenství nelze na ţádost přerušit cizinkám, které se v České republice zdrţují pouze 

přechodně.
72

 Ze zdravotních důvodů lze provést umělé přerušení těhotenství i u cizinek, které 

se na území ČR zdrţují jen přechodně.
73

 

V souvislosti s legální moţností přerušení těhotenství v České republice nebudou 

trestné činy proti těhotenství ţeny spáchané lékaři pravděpodobně příliš časté. I přesto bych 

na některé z těchto trestných činů ráda upozornila v této práci, neboť s trestní odpovědností 

lékařů za jistých okolností mohou souviset
74

  

a) Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu ženy 

Tohoto trestného činu se dopustí „ten, kdo bez souhlasu těhotné ženy uměle přeruší její 

těhotenství.“ Vyšší trestní sazba je stanovena, pokud tento čin tato osoba spáchá na ţeně 

mladší osmnácti let, násilím či pod pohrůţkou násilí, zneuţije tísně nebo závislosti ţeny, 

způsobí těţkou újmu na zdraví nebo takový čin spáchá opakovaně. Jiţ samotná příprava 

trestného činu je trestná.
75

 

b) Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy 

Tento trestný čin bude při výkonu lékařského povolání pravděpodobně nejčastějším 

trestným činem mezi trestnými činy proti těhotenství ţeny. Dopustí se ho „pachatel, který se 

souhlasem těhotné ženy uměle přeruší její těhotenství jinak než způsobem stanoveným 

zákonem o umělém přerušení těhotenství.“
76

 Opět se pouţije vyšší trestní sazba, pokud tento 

čin spáchá na ţeně mladší osmnácti let, způsobí těţkou újmu na zdraví, získá značný prospěch 

nebo takový čin páchá soustavně. I v tomto případě je příprava trestná.
77

 Není ovšem trestný 

pouhý projev ochoty k nedovolenému přerušení těhotenství za úplatu u ţeny, která je 

k tomuto zákroku jiţ rozhodnuta.
78

 

                                                
72Obd. § 4-§6 a §10 zákona č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství 
73Obd. TĚŠINOVÁ, Jolana, ŢĎÁREK, Roman, POLICAR, Radek. Medicínské právo. Praha: C.H.Beck. 2011 s. 

130. 
74MACH, Jan. Lékař a právo:Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha:Grada. 2010 s. 66 
75§159 odst. 1, 2 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
76§160 odst. 1  zákona č. 40/2009 Sb.,Trestní zákoník  
77Obd. STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan. Právní odpovědnost v medicíně. 2 vyd. Praha:Galén, 2010. S. 47. 
78Obd. FENYK, Jaroslav aj. Trestní zákoník a trestní řád:Průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou: 1.díl 

- Trestní zákoník. Praha:Linde. 2010. s. 617 
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O tento trestný čin se bude jednat v případě, kdy lékař přeruší těhotenství jiným 

způsobem neţ stanoveným ve zvláštním zákoně, rovněţ také v případě, ţe lékař přeruší 

těhotenství cizince, která o přerušení těhotenství poţádala a na území České republiky pobývá 

pouze přechodně.
79

 

3.1.5 Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, 

lidským embryem a genomem 

Tyto trestné činy jsou upraveny v pátém dílu hlavy I. zvláštní části trestního zákoníku. 

Do českého právního řádu byly zavedeny na základě Úmluvy o lidských právech a 

biomedicíně a jejího dodatkového protokolu o zákazu klonování lidských bytostí. Jejich 

objektem je zájem na provádění odběru tkání, buněk nebo orgánů z těla mrtvého nebo ţivého 

člověka a zájem na nakládání s nimi v souladu s právními předpisy a postupem lege artis, dále 

zájem na ochraně ţivota a zdraví člověka i zájem na ochraně lidského embrya a zájem na 

řádném provádění výzkumu. Jejich účelem je zabránění zneuţití transplantací, obchodování 

s lidskými orgány, buňkami a embryy a rovněţ zabránění provádění transplantací za úplatu. 

Jedná se o úmyslné trestné činy, jejichţ pachatelem můţe být kdokoli, ale vzhledem k jejich 

povaze je lze často spojovat právě s výkonem lékařského povolání.
80

 Legální úpravu 

transplantací obsahuje transplantační zákon č. 285/2002 Sb. a navazující podzákonné právní 

předpisy.  

Nebudu se zde zabývat trestným činem nedovoleného nakládání s lidským embryem a 

lidským genomem, protoţe tento trestný čin se více neţ vztahu lékaře a pacienta týká omezení 

v oblasti vědeckého a lékařského výzkumu. 

a) Neoprávněné odebrání tkání a orgánů 

Tohoto trestného činu se dopustí ten, „kdo v rozporu s jiným právním předpisem 

provede jinému z jeho těla odběr tkáně, buňky nebo orgánu.“ Dále rovněţ ten, „kdo v rozporu 

s jiným právním předpisem pro sebe nebo jiného opatří, zprostředkuje, nabídne, doveze, 

vyveze nebo proveze odebranou lidskou tkáň, buňku nebo odebraný lidský orgán z těla živého 

člověka anebo s takovou tkání, buňkou nebo orgánem jinak nakládá.“
81

 

Jedná se o úmyslný trestný čin, jehoţ příprava je trestná. Toto ustanovení chrání zájem 

na řádném provádění odběru tkání, buněk nebo orgánů z těla ţivého člověka, rovněţ chrání 

                                                
79Obd.  MACH, Jan. Lékař a právo:Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha:Grada. 2010 s. 66-67 
80Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010 s. 516.  
81§164 odst. 1, 2 zákona č. 40/2009 Sb. , Trestní zákoník 
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ţivot a zdraví člověka. Jiným právním předpisem se rozumí zejména transplantační zákon č. 

185/2002 Sb., který rovněţ definuje pojmy jako tkáň, orgán nebo buňka, které jsou v tomto 

smyslu uţívány v trestním zákoníku.
82

 

b) Nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány 

„Kdo v rozporu s jiným právním předpisem provede z těla mrtvého člověka odběr 

tkáně, buňky nebo orgánu“ se dopustí trestného činu nedovoleného nakládání s tkáněmi a 

orgány. Rovněţ ten, „kdo v úmyslu obohatit sebe nebo jiného nakládá s odebranou lidskou 

tkání, buňkou nebo odebraným lidským orgánem v rozporu s jiným právním předpisem“ se 

dopouští tohoto trestného činu.
83

 

Rovněţ tento trestný čin lze spáchat pouze úmyslně, jeho objektem je zájem na 

řádném provádění odběru tkání, buněk a orgánů z těla mrtvého člověka stejně jako zájem na 

řádném nakládání s materiálem odebraným z těla mrtvého i ţivého člověka. Na rozdíl od 

trestného činu neoprávněného odebrání tkání a orgánů je tento trestný čin zaměřen na 

zamezení neoprávněného odběru z těla mrtvého dárce. Z pohledu neoprávněného nakládání 

s tkáněmi a orgány je ochrana zaměřena stejně na ţivé i mrtvé dárce. Nedovolené nakládání je 

takové nakládání, které je v rozporu s transplantačním zákonem a jeho prováděcími 

předpisy.
84

 

c) Odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu 

Tohoto trestného činu se dopustí ten „kdo v rozporu s jiným právním předpisem 

jinému nebo pro jiného nabídne, slíbí nebo poskytne úplatu za odběr tkáně nebo orgánu 

z jeho těla nebo za provedení transplantace“ stejně jako ten „kdo sám nebo prostřednictvím 

jiného v souvislosti s odběrem tkáně nebo orgánu nebo s provedením transplantace pro sebe 

nebo pro jiného žádá, přijme nebo si dá slíbit úplatu v rozporu s jiným právním předpisem.“
85

 

                                                
82Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010. s. 516-

517. 
83§165 odst. 1, 2  zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník  
84Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010. s. 517. 
85§166 odst. 1, 2  zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
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Jedná se o skutkovou podstatu, která je speciální ke skutkové podstatě trestných činů 

úplatkářství, které se nacházejí v Hlavě X. díle třetím zvláštní části TZ a byla nově zavedena 

trestním zákoníkem 40/2009 Sb.
86

 

3.2 Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, 

soukromí a listovního tajemství 

Tyto trestné činy jsou upraveny ve II. Hlavě zvláštní části trestního zákoníku. Druhá 

Hlava je rozdělena do dvou dílů, v prvním díle jsou upraveny trestné činy proti svobodě, 

kterými se zejména budu zabývat v souvislosti s výkonem lékařského povolání. Ve druhém 

díle jsou upraveny trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního 

tajemství, které z pohledu trestní odpovědnosti lékaře nejsou příliš významné. 

3.2.1 Trestné činy proti svobodě 

Jejich objektem je osobní svoboda jednotlivce. Chráněna je osobní svoboda kterékoli 

osoby i dítěte nebo osob, jejichţ svoboda byla zákonným způsobem omezena, pokud by 

omezování překročilo zákonem stanovené meze. Můţe se jednat o svobodu volného pohybu, 

jako např. v případě trestných činů zbavení osobní svobody a omezování osobní svobody 

nebo o svobodu rozhodování, jako např. v případě trestného činu útisku, dále se můţe rovněţ 

jednat o svobodu svědomí, myšlení nebo náboţenského vyznání, např. v případě trestného 

činu omezování svobody vyznání nebo porušování svobody sdruţování a shromaţďování.
87

 

V oblasti péče o zdraví je stejně jako v jiných oblastech chráněna svoboda jednotlivce 

a jednotlivec není povinen konat nic, co mu není uloţeno na základě zákona nebo zákonem, 

závisí jen na rozhodnutí jednotlivce, zda, v jaké míře, a které medicínské výkony podstoupí.
88

  

Zákon můţe za určitých okolností stanovit, které léčebné výkony a úkony lze provést 

bez souhlasu jednotlivce a za jakých podmínek. V těchto případech je zákonem omezena 

svoboda jednotlivce. V zákonem stanovených případech, lze rovněţ hospitalizovat pacienta 

bez jeho souhlasu. Zdravotnické zařízení má povinnost do 24 hodin oznámit soudu převzetí 

nebo drţení osoby, která k tomu neudělila svůj souhlas do ústavní zdravotnické péče. Soud 

nejdéle do sedmi dnů rozhodne o oprávněnosti tohoto postupu.
89

  

                                                
86Obd. FENYK, Jaroslav aj. Trestní zákoník a trestní řád:Průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou: 1.díl 

- Trestní zákoník. Praha:Linde. 2010. s. 622-623 
87Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010. s. 526. 
88Obd. TĚŠINOVÁ, Jolana, ŢĎÁREK, Roman, POLICAR, Radek. Medicínské právo. Praha: C.H.Beck. 2011 s. 

50 
89Obd. Tamtéţ s. 51-52 
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Případy, kdy lze provést léčebné výkony, popř. převzít nemocného do ústavní péče 

bez jeho souhlasu, stanoví zejména zákon o péči o zdraví lidu v § 23 odst. 3 a 4, jedná se o 

„nemoci stanovené zvláštním právním předpisem, u nichž lze uložit povinné léčení, osoba 

jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe nebo okolí, rovněž nelze-li 

vzhledem ke stavu nemocného vyžádat jeho souhlas a zároveň jde o neodkladné výkony nutné 

k záchraně života nebo zdraví nebo pokud jde o nosiče
“
,
90

 podle § 53 zákona o ochraně 

veřejného zdraví tzn. „osoby po nákaze vyvolané virem lidského imunodeficitu, fyzické osoby 

vylučující choroboplodné zárodky břišního tyfu a paratyfu a fyzické osoby s chronickým 

onemocněním virovým zánětem jater B a C, pokud jim nebo jejich zákonným zástupcům byla 

tato skutečnost lékařem sdělena“
91

 

Jiným případem, kdy lze provést určité medicínské výkony a vyšetření bez souhlasu 

pacienta, stejně jako drţet pacienta v ústavní péči proti jeho vůli, jsou případy stanovené 

v trestním zákoníku. Sem patří ochranná opatření, kterými jsou ochranné léčení a 

zabezpečovací detence a případy, kdy je nutné vyšetřit duševní stav obviněného.
92

  

Pozorování v lékařském ústavu nesmí trvat déle neţ 2 měsíce. Oproti tomu 

zabezpečovací detence a ochranné léčení mohou být a zpravidla i jsou opatřeními dlouhodobé 

povahy. Ochranné léčení trvá, dokud to vyţaduje jeho účel, avšak nejdéle 2 roky. Soud ovšem 

můţe rozhodnout o jeho prodlouţení, a to i opakovaně, vţdy opět maximálně na 2 roky. 

Zabezpečovací detence trvá, dokud to vyţaduje ochrana společnosti s tím ţe, soud minimálně 

jednou za rok přezkoumává důvody pro její pokračování.
93

 Vzhledem k dlouhodobosti těchto 

opatření se jedná o významný zásah do osobní svobody jednotlivce a případné nedodrţení 

zákonem nebo soudem stanovených podmínek by nepochybně bylo způsobilé zaloţit 

odpovědnost za některý z trestných činů proti svobodě. 

a) Zbavení osobní svobody 

Skutková podstata spočívá v tom, ţe pachatel „jiného bez oprávnění uvězní nebo 

jiným způsobem zbaví osobní svobody.“
94

 Jde o trvalý nebo delší dobu trvající zásah, kdy 

                                                
90§23 odst. 3 a 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu  
91Více v zákoně o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.  
92Obd. TĚŠINOVÁ, Jolana, ŢĎÁREK, Roman, POLICAR, Radek. Medicínské právo. Praha: C.H.Beck. 2011 s. 

67-68. 
93Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010. s. 527.  
94§170 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
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moţnost osvobození je výrazně ztíţena.
95

 Jedná se o úmyslný trestný čin, jehoţ příprava je 

trestná a jehoţ objektem je svoboda volného pohybu jednotlivce. Spočívá zejména v úplném 

znehybnění nebo delší dobu trvajícím uvěznění. Osvobození je velmi ztíţené nebo obtíţné
96

 

Zbavení osobní svobody je intenzivnější, déle trvající (můţe být i trvalý) zásah do svobody 

jednotlivce bez příslušného oprávnění neţ v případě trestného činu omezování osobní 

svobody.
97

 

Ve vztahu k výkonu lékařského povolání se jedná zejména o případy výkonu zdravotní 

péče a zejména hospitalizace pacienta bez souhlasu pacienta. 

b) Omezování osobní svobody 

Tento trestný čin spočívá v tom, ţe pachatel „jinému bez oprávnění brání užívat 

osobní svobody.“
98

 Na rozdíl od TČ zbavení osobní svobody má postiţená osoba moţnost 

relativně volného pohybu v určitém prostoru. Trestného činu se lze dopustit i jinak 

oprávněným omezením osobní svobody, které vědomě překročilo hranice nezbytné pro 

dosaţení svého účelu.
99

  

Omezování osobní svobody je trvající trestný čin, trestné je tudíţ udrţování 

protiprávního stavu nezávisle na tom, zda jej pachatel vyvolal nebo ne. Často slouţí 

k usnadnění nebo umoţnění spáchání dalšího trestného činu. K naplnění skutkové podstaty 

postačí i omezení osobní svobody na krátkou dobu. Jedná se o úmyslný trestný čin, jehoţ 

objektem je osobní svoboda.
100

  

Dle ustálené praxe se jedná pouze o svobodu volného pohybu, nikoli rozhodování. 

Součástí osobní svobody je i právo pacienta rozhodovat o lékařských výkonech, které na jeho 

těle smějí být provedeny a které nikoli. Pokud by byl lékařský výkon proveden proti vůli 

pacienta nebo byl pacient drţen proti své vůli a nebyly splněny výše uvedené podmínky pro 

                                                
95Obd. FENYK, Jaroslav aj. Trestní zákoník a trestní řád:Průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou: 1.díl 

- Trestní zákoník. Praha:Linde. 2010. s. 630 
96Obd.  JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010. s. 527. 
97Obd. TĚŠINOVÁ, Jolana, ŢĎÁREK, Roman, POLICAR, Radek. Medicínské právo. Praha: C.H.Beck. 2011 s. 

69. 
98§171 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
99Obd. FENYK, Jaroslav aj. Trestní zákoník a trestní řád:Průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou: 1.díl 

- Trestní zákoník. Praha:Linde. 2010. s. 633-634 nebo Rozsudek Nejvyššího soudu ČR čj. 7 Tdo 964/2002 
100Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010. s. 526. 
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provedení medicínského výkonu nebo hospitalizace bez souhlasu pacienta, bylo by moţné 

jednání lékaře hodnotit jako trestný čin omezování osobní svobody.
101

 

c) Útisk 

Trestný čin útisku spočívá v tom, ţe pachatel „jiného nutí zneužívaje jeho tísně nebo 

závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl.“
102

Jedná se o nucení k něčemu, co by 

poškozený nebýt tísně neučinil, neopominul nebo nestrpěl. Donucování v tomto případě nemá 

formu násilí ani pohrůţky násilím. Jedná se o úmyslný trestný čin, jehoţ objektem je svoboda 

ve smyslu svobodného rozhodování. Trestný čin je dokonán jiţ samotným donucováním 

poškozeného, poškozený nemusí vykonat nebo strpět to, co pachatel poţaduje.  

Tíseň je stav vyvolaný nepříznivými okolnosti, které vedou k omezení volnosti 

rozhodování jednotlivce. Závislost je stav, kdy se osoba nemůţe svobodně rozhodovat, 

protoţe je  určitým způsobem odkázaná na pachatele.
103

 

Ve vztahu lékaře a pacienta se můţe za určitých okolností vyskytnout vztah závislosti 

zejména v souvislosti s tím, kdy lékař je odborník zatímco pacient laik medicíně obvykle 

příliš nerozumí a tak je do určité míry závislý na lékaři. Rovněţ tíseň se můţe ve vztahu 

lékaře a pacienta vyskytnout třeba v případech, kdy na rozhodnutí o způsobu léčby není 

dostatek času a hrozí nepříznivý následek. Ovšem úmysl lékaře ke spáchání trestného činu 

útisku nebude příliš častý
104

 a z toho důvodu se domnívám, ţe k trestnému činu útisku bude 

při výkonu lékařského povolání docházet výjimečně. 

3.2.2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti a soukromí 

a) Neoprávněné nakládání s osobními údaji 

Jedná se o porušení povinné mlčenlivosti. Tato mlčenlivost je pro oblast zdravotnictví 

stanovena zejména v § 55 odst. 2 zákona o péči o zdraví lidu. Povinná mlčenlivost je 

nástrojem, jehoţ účelem je zajistit ochranu osobních údajů, soukromí a nedotknutelnosti 

fyzické osoby. Lze ji vymezit jako zákonem uloţenou nebo státem uznanou povinnost fyzické 

osoby nesdělovat nepovolané osobě určité informace a současně povinnost nést odpovědnost, 

pokud byla tato povinnost porušena. Lékař je tedy ze zákona povinen dodrţovat povinnou 

                                                
101Obd. MACH, Jan. Lékař a právo:Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha:Grada. 2010 s. 70 
102§177 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
103Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010. s. 537. 
104Obd. TĚŠINOVÁ, Jolana, ŢĎÁREK, Roman, POLICAR, Radek. Medicínské právo. Praha: C.H.Beck. 2011 s. 

81. 
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mlčenlivost. Ačkoli je povinná mlčenlivost primárně součástí soukromoprávního vztahu mezi 

lékařem a pacientem, můţe její případné porušením ze strany lékaře za určitých okolností 

zaloţit trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji. 

Skutečnosti, které jsou předmětem povinné mlčenlivosti zdravotnického pracovníka, 

jsou veškeré údaje o zdravotním stavu pacienta, údaje o rodinné, finanční a sociální situaci 

pacienta, údaje o sexuální orientaci a sexuálním ţivotě, náboţenském, filozofickém nebo 

politickém přesvědčení pacienta, údaje o národním, rasovém nebo etnickém původu a údaje o 

trestné činnosti pacienta.
 105

 

Výjimky z povinné mlčenlivosti zdravotnického pracovníky, kdy lze povinnou 

mlčenlivost porušit stanoví zákony např. zákon o péči o zdraví lidu, trestní zákoník a trestní 

řád, zákon o veřejném zdravotním pojištění nebo zákon o sociálněprávní ochraně dětí aj. nebo 

můţe pacient dát souhlas k poskytnutí určitých informací konkrétním osobám.
106

 

Na vztah lékaře a pacienta se bude vztahovat zejména skutková podstata ve druhém 

odstavci § 180 TZ, která stanoví: „kdo byť i z nedbalosti poruší státem uloženou nebo 

uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě 

osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce a 

způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje 

týkají.“
107

 Objektem je zájem na ochraně osobních dat před neoprávněným nakládáním. 

K naplnění skutkové podstaty nestačí jen samotné neoprávněné nakládání s osobními údaji, 

ale je nutné, aby pachatel tímto jednáním způsobil také váţnou újmu na právech nebo 

oprávněných zájmech dotčené osoby. Váţnou újmou se rozumí např. narušení rodinných nebo 

pracovních vztahů, poškození pověsti apod. K naplnění skutkové podstaty stačí nedbalostní 

zavinění.
108

 

b) Poškození cizích práv 

Pachatelem je ten „kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že uvede někoho 

v omyl nebo využije něčího omylu.“
109

 Jedná se o podvodné jednání, jehoţ účelem není 

obohacení pachatele ani jiné osoby ani zmenšení majetku oběti. Jedná se o úmyslný trestný 

čin, jehoţ účelem je ochrana nemajetkových práv a také svobody rozhodování. Objektem jsou 

                                                
105

Obd. UHEREK, Pavel. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha:Grada. 2008. s. 10-11, 25, 31  
106Obd. Tamtéţ. s. 38-125 
107

§ 180 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
108 Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010. s. 539-541. 
109§181 odst.1 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
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nemajetková práva subjektů, můţe jít o nemajetková práva individuální i kolektivní povahy, 

rovněţ i o nemajetková práva státu. 

Omyl je rozpor mezi představou a skutečností. Uvedením v omyl se rozumí předstírání 

okolností, které nejsou v souladu se skutečným stavem věci. Pachatel, který vyuţije omylu 

jiné osoby, ke vzniku omylu nepřispěl, ale po zjištění, ţe se jedná o omyl, této skutečnosti 

vyuţije ke způsobení váţné újmy na právech poškozeného.
110

 

V kontextu lékařského povolání mohou být tímto trestným činem postihovány např. 

případy, kdy lékař pacienta úmyslně nepravdivě informuje o jeho zdravotním stavu a 

pacientův omyl má podstatný vliv na pacientovo další rozhodování a jednání. Nebo se můţe 

také jednat o situace, kdy je proveden zákrok, který sice je lege artis, ale nebyl k němu udělen 

informovaný souhlas nebo byl udělen informovaný souhlas s jiným zákrokem, který mohl, ale 

nemusel být rovněţ proveden. Příkladem z praxe jsou případy sterilizace ţen, které obvykle 

daly souhlas ke gynekologickému zákroku, ale nedaly souhlas ke sterilizaci, popř. nebyly 

řádně poučeny a informovány o tom, jaký zákrok bude proveden, jaký je jeho účel a jaké 

budou jeho důsledky.
111

 V některých případech byly ţenám za účelem získání jejich souhlasu 

se sterilizací sdělovány smyšlené důvody k tomuto zákroku, nebo lékaři dali pacientce 

podepsat souhlas, aniţ by pacientka měla moţnost si řádně přečíst, co podepisuje.
112

 

S ohledem na to, ţe se jedná o úmyslný trestný čin, nebude pravděpodobně mezi lékaři 

tento čin příliš častý.
113

 

3.3 Trestné činy proti majetku 

Trestné činy proti majetku rozhodně nejsou typické trestné činy páchané lékaři při 

výkonu povolání. Nacházejí se v V. Hlavě zvláštní části trestního zákoníku. Chráněným 

zájmem je v tomto případě zejména majetek, v některých případech i nehmotné statky. 

V případě, ţe je pachatelem majetkového trestného činu lékař při výkonu svého povolání, se 

bude nejčastěji jednat o trestné činy obohacovací, nelze ovšem vyloučit ani trestné činy 

                                                
110Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010. s.541-

542. 
111Obd. STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan. Právní odpovědnost v medicíně. 2 vyd. Praha:Galén, 2010. s. 45. 
112Obd. ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš. Informovaný souhlas. Praha: Aspi. 2007 s. 173-174 
113Obd. TĚŠINOVÁ, Jolana, ŢĎÁREK, Roman, POLICAR, Radek. Medicínské právo. Praha: C.H.Beck. 2011 s. 
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poškozovací, např. porušení povinnosti při správě cizího majetku, kterých se lékař můţe 

v určitých případech dopustit vůči zdravotnickému zařízení.
114

 

Nejčastějším trestným činem z této kategorie bude pravděpodobně trestný čin 

podvodu, kterým se budu níţe zabývat. V úvahu můţe zejména v ústavních zařízeních 

připadat rovněţ trestný čin krádeţe, který pravděpodobně není ve většině případů páchán 

lékaři, ale ani lékaře jako pachatele nelze zcela vyloučit. 

Podvod 

Podvodu se dopustí pachatel, který „sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho 

v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím 

majetku škodu nikoli nepatrnou.“
115

  

Jde o úmyslný trestný čin, jehoţ objektem je cizí majetek. Jedná se tedy o obohacovací 

majetkový trestný čin. Čin je dokonán neoprávněným obohacením pachatele nebo jiné osoby. 

Jiţ samotná příprava podvodu je trestná. Pojem omylu, uvedení v omyl a vyuţití omylu je 

vysvětlen výše u trestného činu poškození cizích práv.
116

 

Častým případem podvodu ve zdravotnictví je situace, kdy lékař vykazuje vůči 

zdravotní pojišťovně výkony, které neprovedl, s úmyslem dosáhnout neoprávněné úhrady za 

tyto výkony.
117

 Trestným činem podvodu, který se přímo dotýká pacienta, bude např. pokud 

lékař přijme úplatu za předstírané přerušení těhotenství.
118

 

3.4 Trestné činy obecně nebezpečné 

Trestné činy obecně nebezpečné se nacházejí v Hlavě VII. ve zvláštní části trestního 

zákoníku. Jedná se zpravidla o tzv. ohroţovací delikty, k jejichţ dokonání obvykle postačuje 

ohroţení chráněného zájmu, nemusí přitom dojít k poruše nebo škodě na chráněném zájmu. 

Jejich následkem je vyvolání skutečného nebezpečí. Nebezpečím se rozumí moţnost, tzn. 

                                                
114Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010. s. 585-

588. 
115§ 209 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
116Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010. S. 602-

605.  
117Obd. TĚŠINOVÁ, Jolana, ŢĎÁREK, Roman, POLICAR, Radek. Medicínské právo. Praha: C.H.Beck. 2011 s. 

359. 
118Obd. FENYK, Jaroslav aj. Trestní zákoník a trestní řád:Průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou: 

1.díl - Trestní zákoník. Praha:Linde. 2010. s. 817 
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větší či menší pravděpodobnost, vzniku poruchy. Pro mnohé z nich je charakteristický tzv. 

blanketní charakter, kdy trestněprávní normy odkazují na normy jiných právních odvětví.
119

 

V případě trestní odpovědnosti lékařů se setkáváme zejména s trestným činem 

ohroţení pod vlivem návykové látky, v úvahu rovněţ přicházejí trestné činy nedovolená 

výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy a výroba a jiné 

nakládání s látkami s hormonálním účinkem. 

a) Ohrožení pod vlivem návykové látky 

Pachatelem je ten, „kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil 

vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo 

zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku“
120

 

Objektem je zájem na ochraně ţivota a zdraví lidí a majetku před ohroţením 

plynoucím z výkonu určitých činností pod vlivem návykové látky. Nebezpečí nemusí hrozit 

bezprostředně nebo konkrétně, stačí, aby byla i vzdálená moţnost poruchy. Pachatel musí 

jednat ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil poţitím návykové látky. Jedná se o 

úmyslný trestný čin.
121

 

Demonstrativní výčet návykových látek najdeme v § 130 TZ, rozumí se jimi např. 

alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit 

psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.
122

 

Lékař vykonává zpravidla činnosti, při kterých můţe ohrozit ţivot nebo zdraví lidí. 

Vzhledem k tomu, ţe s lékařskou činností je spojena značná odpovědnost, lze dovodit, ţe 

výkon povolání i po poţití malého mnoţství návykové látky můţe být trestným činem 

ohroţení pod vlivem návykové látky, neboť i malé mnoţství návykové látky můţe vyloučit 

způsobilost lékaře k výkonu povolání.
123

 Vykonává-li lékař povolání opilý, lze toto povaţovat 

za výkon, kdy by mohl být ohroţen ţivot nebo zdraví lidí.
124

 

                                                
119Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010. s. 678-

679. 
120§ 274 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
121Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010. s. 686-

688. 
122§ 130 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
123Obd. STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan. Právní odpovědnost v medicíně. 2 vyd. Praha:Galén, 2010. s.50. 
124Obd. FENYK, Jaroslav aj. Trestní zákoník a trestní řád:Průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou: 

1.díl - Trestní zákoník. Praha:Linde. 2010. s. 831 
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Na druhou stranu je mnohdy sloţité posoudit způsobilost konkrétního lékaře k výkonu 

povolání v závislosti na mnoţství a druhu poţité návykové látky, protoţe pro toto posouzení 

neexistuje ţádná definice a různé látky působí na různé osoby odlišně. Je tedy nutné vţdy 

v konkrétním případě přezkoumat, do jaké míry byla poţitím návykové látky ovlivněna 

lékařova činnost vykonávat řádně své povolání.
125

 

V praxi se lze setkat zejména s lékaři, kteří vykonávají léčebnou činnost pod vlivem 

alkoholu, méně časté jsou případy jiných návykových látek.
126

 

b) Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými látkami a jedy 

Tohoto trestného činu se dopustí ten, „kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, 

proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává 

omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, 

prekursor nebo jed.“
127

  

Patří mezi tzv. drogové trestné činy a je to úmyslný trestný čin, jehoţ objektem je 

zájem na ochraně společnosti a osob před moţným ohroţením vyplývajícím z neodborného a 

nekontrolovaného nakládání a zneuţívání výše uvedených látek, jehoţ příprava je trestná. 

Zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách vymezuje, co je povaţováno za psychotropní 

nebo omamnou látku, prekursor či přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku. 

Pojem jed je definován ve vládním nařízení č. 467/2009 Sb.
128

 Prekursory jsou rovněţ 

upraveny přímo aplikovatelnými evropskými předpisy, zejména nařízeními Rady EU..
129

 

V kontextu lékařského povolání se lze tohoto trestného činu dopustit zejména 

v souvislosti s tím, ţe lékaři stejně jako jiní zdravotničtí pracovníci mohou mít při výkonu 

svého povolání přístup k lékům nebo látkám, které mohou být zneuţity k výrobě omamných a 

psychotropních látek
130

 a mohou tak za úplatu opatřit tyto látky organizátorům obchodu 

                                                
125

Obd. TĚŠINOVÁ, Jolana, ŢĎÁREK, Roman, POLICAR, Radek. Medicínské právo. Praha: C.H.Beck. 2011 s. 360. 
126Obd. MACH, Jan. Lékař a právo:Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha:Grada. 2010 s. 69 
127§ 283 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
128Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010. s. 702-

703. 
129Obd. FENYK, Jaroslav aj. Trestní zákoník a trestní řád:Průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou: 

1.díl - Trestní zákoník. Praha:Linde. 2010. s. 1049 
130Obd. TĚŠINOVÁ, Jolana, ŢĎÁREK, Roman, POLICAR, Radek. Medicínské právo. Praha: C.H.Beck. 2011 s. 

361-362.  
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s omamnými látkami nebo výrobcům omamných a psychotropních látek, čímţ se dopustí 

tohoto trestného činu.
131

  

Lékař se rovněţ tohoto trestného činu můţe dopustit v případě, ţe pacientovi 

neoprávněně předepíše léky, které obsahují omamné nebo psychotropní látky, pokud je 

alespoň srozuměn s tím, ţe druh a mnoţství léků neodpoví zdravotnímu stavu pacienta a 

pacient můţe tyto léky zneuţít. V tomto případě připadá v úvahu rovněţ moţnost trestního 

stíhání pro trestný čin šíření toxikomanie.
132

 

c) Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem 

Pachatelem je v tomto případě ten, kdo „neoprávněně ve větším množství vyrobí, 

přechovává, doveze, vyveze, proveze, nabízí, prodá, jinému poskytne nebo podá látku 

s anabolickým nebo jiným hormonálním účinkem za jiným než léčebným účelem, nebo kdo 

vůči jinému použije metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu 

nebo jinou metodu s dopingovým účinkem za jiným než léčebným účelem.“
133

 Přísnější trestní 

sazba je stanovena, spáchá-li pachatel tento trestný čin jako lékař nebo jiná způsobilá 

zdravotnická osoba.
134

  

Jde o úmyslný trestný čin, jehoţ objektem je zájem na ochraně ţivota a zdraví lidí, 

zájem společnosti na vyuţívání látek s anabolickým nebo jiným hormonálním účinkem pouze 

k lékařským účelům v souladu s poznatky lékařské vědy a ochrana společnosti před 

zneuţíváním uvedených látek.
135

 

Nařízením vlády č. 454/2009 Sb. se vymezují látky s anabolickým a jiným 

hormonálním účinkem, které jsou dále uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení, dále pojem 

větší mnoţství, stejně jako metody zvyšující přenos kyslíku v lidském organismu a dále 

metody s dopingovým účinkem. Rovněţ v tomto případě je důleţitým faktorem fakt, ţe lékaři 

a zdravotničtí pracovníci mají leckdy při své práci přístup k těmto látkám a tudíţ i snadnější 

moţnost tyto látky zneuţít k jiným neţ léčebným účelům.
136

 

                                                
131STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan. Právní odpovědnost v medicíně. 2 vyd. Praha:Galén, 2010. s. 48-49. 
132ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník II.:Komentář. Praha:C.H.Beck. 2010. s. 2628. 
133§ 288 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
134§ 288 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
135Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010. s. 700. 
136Obd. TĚŠINOVÁ, Jolana, ŢĎÁREK, Roman, POLICAR, Radek. Medicínské právo. Praha: C.H.Beck. 2011 s. 

361-362.  
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Jedná se o tzv. dopingový trestný čin, kdy jsou anabolické nebo jiné hormonální látky 

podávány sportovcům za účelem dosaţení vysokých, leckdy pro lidský organismus 

nepřirozených, sportovních výkonů, a to někdy samotnými lékaři.
137

 

3.5 Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 

Tyto trestné činy jsou obsaţeny v X. Hlavě zvláštní části trestního zákoníku. Jejich 

účelem je chránit různé společenské zájmy a hodnoty, které jsou nezbytné jak k ochraně 

společnosti, tak k řádnému fungování demokratického právního státu. Jedná se o poměrně 

různorodé trestné činy s různými objekty, podle kterých je X. Hlava TZ rozdělena do osmi 

dílů.
138

 Níţe se budu zabývat jen čtyřmi z nich, které povaţuji z hlediska výkonu lékařského 

povolání za nejdůleţitější a nejčastější. 

a) Přijetí úplatku 

Zde se v souvislosti s činností lékaře setkáme obvykle s obstaráváním věcí veřejného 

zájmu, nikoli s obstaráváním věcí souvisejících s podnikáním, proto se zaměřím jen na oblast 

obecného zájmu. Trestného činu se dopustí „kdo sám nebo prostřednictvím jiného 

v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá 

slíbit úplatek.“
139

  

Obstarávání věcí obecného zájmu právní praxe vymezuje jako obstarávání všech 

úkolů, na jejichţ plnění má zájem buď celá společnost nebo alespoň větší skupina 

občanů.(NSČR-4Tdo1352/2007 z 19/12/2007). Rozhodování o lékařských výkonech a 

úkonech je obstaráváním věcí obecného zájmu, lékař ovšem není úřední osobou (NSČR-R 

13/1990).
140

 Objektem tohoto trestného činu je zájem na řádném a nestranném obstarávání 

věcí obecného zájmu v souladu se zákony ČR. Přísnější trest je stanoven, kdyţ podplácený 

úplatek výslovně ţádá. Termín úplatek je definován v § 334 odst. trestního zákoníku jako 

neoprávněná výhoda, která spočívá v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, 

kterého se dostává nebo má dostat uplácené osobě, popř. s jejím souhlasem, jiné osobě. 

V zákoně není stanovena minimální hranice úplatku. Není rovněţ rozhodující, jestli přijetí 

takového plnění neovlivnilo osobu obstarávající věci obecného zájmu v jejím rozhodování. 

                                                
137Obd. STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan. Právní odpovědnost v medicíně. 2 vyd. Praha:Galén, 2010. s. 49. 
138Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010. s 755.  
139§ 331 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
140

Obd. FENYK, Jaroslav aj. Trestní zákoník a trestní řád:Průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou: 

1.díl - Trestní zákoník. Praha:Linde. 2010. s. 1140 
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Jedná se vţdy o úmyslný trestný čin, pachatelem můţe být pouze osoba, která se účastní 

obstarávání věcí obecného zájmu (popř. v jiném kontextu věcí souvisejících s podnikáním).
141

 

Zatímco lékař se v rámci vztahu lékaře a pacienta bude obvykle dopouštět trestného 

činu přijetí úplatku v souvislosti s rozhodováním o provedení lékařského výkonu, 

hospitalizaci, způsobu provedení výkonu nebo způsobu léčby apod., pacient se v této situaci 

dopustí, dá se říci opačného trestného činu -  podplacení, a to tím, ţe lékaři „poskytne, 

nabídne nebo slíbí úplatek.“
142

 

Na druhou stranu nelze povaţovat za úplatek přijetí úhrady za nadstandartní lékařskou 

péči, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, v současnosti rovněţ není za 

úplatek povaţován drobný dárek, který věnuje pacient lékaři, protoţe je spokojen se zdravotní 

péčí nebo pokud pacient ze stejných důvodů věnuje sponzorský dar zdravotnickému 

zařízení.
143

 Bude-li ovšem existovat souvislost mezi poskytnutím daru a výkonem 

zdravotnické péče, bude se s největší pravděpodobností jednat o úplatek a tedy i o trestný čin 

přijetí úplatku ze strany lékaře a podplácení ze strany pacienta. Vţdy bude ovšem záleţet na 

konkrétní situaci a okolnostech případu.
144

 

b) Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu 

V tomto případě nebude příliš pravděpodobné, ţe by se lékař dopustil padělání 

lékařské zprávy, posudku nebo nálezu, daleko častější bude ovšem případ, kdy lékař 

nepravdivou lékařskou zprávu, posudek nebo nález vystaví. 

Skutková podstata spočívá v tom, ţe pachatel, který „jako lékař vystaví nepravdivou 

nebo hrubě zkreslenou lékařskou zprávu, posudek nebo nález nebo v něm zamlčí podstatné 

skutečnosti o zdravotním stavu svém nebo jiného, aby jej bylo užito v řízení před orgánem 

sociálního zabezpečení nebo před jiným orgánem veřejné moci, v trestním, občanském nebo 

jiném soudním řízení nebo kdo takové zprávy, posudku nebo nálezu v takovém řízení užije.
145

 

Objektem je zájem na ochraně důvěryhodnosti lékařských zpráv, posudků a nálezů, 

které slouţí jako podklad pro zjištění skutkového stavu v řízení před orgány sociálního 

                                                
141Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010. s. 769-

771. 
142§332 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
143Obd. TĚŠINOVÁ, Jolana, ŢĎÁREK, Roman, POLICAR, Radek. Medicínské právo. Praha: C.H.Beck. 2011 s. 

363.  
144Obd. STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan. Právní odpovědnost v medicíně. 2 vyd. Praha:Galén, 2010. S. 51-52. 
145§350 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
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zabezpečení, jinými orgány veřejné moci nebo soudy. V případě vystavení nepravdivé 

lékařské zprávy, posudku nebo nálezu je pachatelem vţdy lékař nebo jiná způsobilá 

zdravotnická osoba. Jedná se o úmyslný, předčasně dokonaný trestný čin, nevyţaduje se 

tudíţ, aby pachatel na základě nepravdivé lékařské zprávy, posudku nebo nálezu dosáhl 

jakékoli výhody, postačí vystavení takové zprávy, posudku nebo nálezu, popř. pouţití 

takového dokumentu před orgánem sociálního zabezpečení, soudem nebo jiným orgánem 

veřejné moci. Dosaţení výhody je ovšem podmínkou pro pouţití vyšší trestní sazby.
146

 

c) Nepřekažení trestného činu 

Trestného činu se dopustí ten, „kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný 

připravuje nebo páchá některý z taxativně vyjmenovaných trestných činů v § 367 odst. 1 a 

spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí.“
147

 

Překaţením trestného činu se rozumí jednání, které je v konkrétním případě způsobilé 

zabránit spáchání nebo dokonání trestného činu, postačí i včasné oznámení policejnímu 

orgánu nebo státnímu zástupci. Hodnověrnost se vţdy hodnotí v závislosti na konkrétní 

situaci, informace musí pocházet z důvěryhodného zdroje. Ke spáchání tohoto trestného činu 

je třeba úmysl, nestačí zavinění z nedbalosti. Pokusil-li se pachatel o překaţení TČ, ale nebyl 

úspěšný, bude pachatel beztrestný, protoţe zde schází úmysl ke spáchání trestného činu. 

Nepřekaţení trestného činu se vţdy vztahuje k trestnému činu, který má být teprve 

v budoucnu spáchán. Jedná se o povinnost překazit trestný čin, která směřuje do budoucnosti, 

trestný čin je tudíţ teprve páchán, připravován nebo hrozí, ţe v něm bude pokračováno.
148

 

 Objektem tohoto trestného činu je zájem společnosti na zabránění páchání 

nejzávaţnějších trestných činů stejně jako zabránění jejich následkům.
149

 Pachatel musí mít 

dostatečnou moţnost trestný čin překazit, nesmí mu v tom bránit zejména některá z překáţek 

uvedených v § 367 odst.2 TZ.
150

 

Toto nepřekaţení je výjimkou z povinné mlčenlivosti lékařů. Povinnost překazit 

trestný čin má tedy lékař stejně jako kterákoli jiná osoba bez ohledu na povinnou mlčenlivost. 

                                                
146Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010. s. 790-

791. 
147§367 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
148Obd.  JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010. s. 
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149Obd. ŠÁMAL,Pavel a kol. Trestní zákoník II.:Komentář. Praha:C.H.Beck. 2010. s. 3070 
150Obd. FENYK, Jaroslav aj. Trestní zákoník a trestní řád:Průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou: 

1.díl - Trestní zákoník. Praha:Linde. 2010. s. 1229. 
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Nejčastěji se bude při výkonu lékařského povolání jednat o nepřekaţení trestných činů 

vraţdy, těţkého ublíţení na zdraví, nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné 

ţeny, neoprávněného odebrání tkání a orgánů, pohlavního zneuţití, týrání svěřené osoby 

nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami nebo přijetí 

úplatku nebo podplácení. Ale ani jiné trestné činy nelze zcela vyloučit.
151

 

d) Neoznámení trestného činu 

Pachatelem je ten, „kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal některý 

z taxativně vymezených trestných činů v § 368 odst. 1 a takový trestný čin neoznámí bez 

odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.“
152

 

Jedná se o omisivní trestný čin, který lze spáchat pouze nekonáním. Jednání směřuje 

k neoznámení trestného činu, který byl jiţ v minulosti spáchán. Ke spáchání tohoto trestného 

činu postačí nepřímý úmysl pachatele. Pachatel si musí být vědom všech okolností, které jsou 

rozhodné pro pachatelovu oznamovací povinnost. Povinnost oznámit trestný čin směřuje do 

minulosti, tj. vůči trestnému činu, ke kterému jiţ došlo.
153

 Objektem trestného činu je zájem 

společnosti na boji proti  nejzávaţnějším trestným činům a odhalování a postihování jejich 

pachatelů.
 
Oznamovatel je povinen taxativně vymezený trestný čin oznámit, i kdyţ nezná jeho 

pachatele, postačí, ţe se hodnověrně dozvěděl o tom, ţe byl trestný čin spáchán.
154

 

Rovněţ tento trestný čin je výjimkou z povinné mlčenlivosti lékaře. Výčet trestných 

činů, které je nutné oznámit je uţší neţ u trestného činu nepřekaţení trestného činu. V praxi 

se bude jednat zejména o neoznámení trestných činů vraţdy, těţkého ublíţení na zdraví, 

týrání svěřené osoby, přijetí úplatku nebo podplácení.
155
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153Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010. s. 815. 
154Obd.  ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník II.:Komentář. Praha:C.H.Beck. 2010. s. 3075, 3078 
155Obd. MACH, Jan. Lékař a právo:Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha:Grada. 2010 s. 63-64 
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4. Eutanazie a trestný čin vraždy, asistovaná sebevražda 

4.1 Eutanazie a trestný čin vraždy 

Pojem eutanazie lze přeloţit jako „dobrá smrt.“
156

 Definovat ji lze jako úmyslné 

usmrcení člověka lékařem, který na ţádost pacienta nebo jiné oprávněné osoby, vykoná 

úkony směřující ke smrti pacienta nebo naopak nevykoná úkony, které směřují k zabránění 

smrti pacienta.
157

 Pojem eutanazie můţe mít dva významy. V prvním případě bývá 

interpretována jako milosrdná, dobrá, krásná smrt, ve druhém případě bývá interpretována 

jako usmrcení ze soucitu.
158

 

Rozdělit lze eutanazii v zásadě na aktivní a pasivní, dále také na přímou a nepřímou. 

 Aktivní eutanazie znamená úmyslné ukončení nebo zkrácení ţivota 

pacienta konáním lékaře, zdravotnického pracovníka nebo jiné osoby. 

 Pasivní eutanazie je případ, kdy na ţádost a se souhlasem pacienta jiţ není 

poskytována další léčebná péče. V praxi k ní dochází zejména, kdyţ pacient 

nedá nebo odejme v průběhu léčby informovaný souhlas s léčbou. 

 Přímá eutanazie je podle některých autorů (např. Vlček, Hrubešová) brána 

jako pomoc při umírání, nikoli pomoc ke smrti. Podle jiných autorů (např. 

Císařová, Sovová) je prakticky ztotoţňována s aktivní eutanazií, která je 

provedena na ţádost nebo se souhlasem pacienta.
159

 Osobně se přikláním 

k názoru, ţe přímá eutanazie je totoţná s aktivní eutanazií, a proto se jí budu 

zabývat v tomto kontextu. 

 Nepřímá eutanazie se vyskytuje v případech, kdy jsou pacientovi podávány 

velké dávky léků proti bolesti nebo jsou dávky léků zvyšovány, ačkoli 

vysoké dávky léků mohou urychlit smrt pacienta.
160

 

Eutanazie není ukončení léčby, která neléčí, pouze bezúčelně udrţuje nevratný stav 

pacienta, pacient netrpí a není schopen vyjádřit svoji vůli. Jedná se zejména o pacienty 

                                                
156Obd. BARANCOVÁ, Helena a kol. Medicínske právo. Bratislava: VEDA. 2008. S. 145 
157Obd. VLČEK, Robert, HRUBEŠOVÁ, Zdenka. Zdravotnícke právo. Bratislava: Epos. 2007. S. 188-189 
158Obd. CÍSAŘOVÁ, Dagmar, SOVOVÁ, Olga a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2 vyd. Praha: Orac. 2004 s. 

102 
159Obd. Tamtéţ s. 117 
160Obd. VLČEK, Robert, HRUBEŠOVÁ, Zdenka. Zdravotnícke právo. Bratislava: Epos. 2007. S.189 
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v bezvědomí, jejichţ stav je udrţován pomocí přístrojů. Důvodem k ukončení léčby je zde její 

bezúčelnost, nikoli soucit s trpícím pacientem.
161

 

Jak bylo výše naznačeno, nepřímou eutanazií se rozumí zejména zvyšování dávek léků 

proti bolesti, protoţe s délkou podávání klesá jejich účinek. Účelem tohoto je účinné tlumení 

bolestí nevyléčitelně nemocného pacienta a zmírnění jeho utrpení, nikoli usmrcení pacienta. 

Vzhledem k tomu, ţe vedlejšími účinky podávaných léků je působení na orgány pacienta, 

můţe tento postup vést k dřívějšímu usmrcení pacienta, neţ kdyby tyto léky nebyly podávány 

v tak velké míře. Byl-li k tomuto jednání udělen pacientem informovaný souhlas a je-li 

prováděno za účelem zmírnění bolestí, jedná se o postup lege artis a nejedná se tedy o 

protiprávní jednání. Lékař tedy nemůţe být za smrt pacienta trestně odpovědný. Pacient má 

ovšem právo tuto léčbu odmítnout, tzn. neudělit k ní informovaný souhlas. Dále musí být 

tišení bolesti jedinou moţností, jak zlepšit kvalitu ţivota pacienta, aby byla splněna podmínka 

postupu lege artis.
162

 

Pasivní eutanazií rozumíme odmítnutí léčby smrtelně nemocným pacientem, který 

trpí. Můţe mít formu informovaného nesouhlasu s léčbou, odvolání informovaného souhlasu 

v průběhu léčby nebo informovaného nesouhlasu s léčbou onemocnění, které bylo zjištěno 

v průběhu léčby jiného onemocnění, ke kterému byl informovaný souhlas dán. Smrt pacienta 

je uspíšena nezahájením léčby nebo ukončením léčby na základě odvolání souhlasu ze strany 

pacienta. Lékař se v tomto případě zdrţí konání.  České právo je postaveno na principu 

informovaného souhlasu, bez kterého v zásadě nelze provést ţádný lékařský zákrok nebo 

výkon. Neudělí-li pacient informovaný souhlas s léčbou nebo souhlas v průběhu léčby odvolá, 

nebo nelze-li souhlas předpokládat, nemůţe lékař poskytovat léčebnou péči bez jeho souhlasu. 

Pacient má v zásadě právo odmítnout jakýkoli lékařský zákrok. Provedení zákroku bez 

souhlasu je aţ na výjimky protiprávní. Z tohoto důvodu nemůţe být lékař trestně odpovědný, 

pokud neprovede zákrok bez souhlasu pacienta. Pasivní eutanazie je tedy rovněţ v souladu 

s právem, jsou-li dodrţeny podmínky jako např., ţe nesouhlas pacienta je skutečně 

informovaný, ţe byl pacient řádně poučen o diagnóze, prognóze onemocnění, moţnostech 

                                                
161Obd. CÍSAŘOVÁ, Dagmar, SOVOVÁ, Olga a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2 vyd. Praha: Orac. 2004 s. 
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léčby, výhodách a nevýhodách léčby, vedlejších účincích léčby, rovněţ o alternativách léčby 

a o tom, ţe v případě neléčení onemocnění dojde pravděpodobně k uspíšení smrti pacienta.
163

 

Problém se ovšem objevuje v případě aktivní eutanazie. Aktivní eutanazií se rozumí 

úmyslné usmrcení pacienta nebo úmyslné zkrácení jeho ţivota konáním lékaře. Úmysl lékaře 

je v těchto případech často veden soucitem a snahou ukončit pacientovo utrpení. Aktivní 

eutanazii můţeme rozdělit na voluntární (přímou) aktivní eutanazii, která je provedena se 

souhlasem a na ţádost pacienta a nepřímou, která je provedena bez souhlasu pacienta. 

Nonvoluntární aktivní eutanazie, provedená bez souhlasu pacienta i přesto, ţe je provedena ze 

soucitu, by neměla být povaţována za eutanazii, protoţe je provedena proti vůli pacienta, 

který si i přesto, ţe trpí, přeje ještě ţít. Nonvoluntární aktivní eutanazie je bezesporu vraţdou. 

České právo ovšem stejně tak povaţuje za vraţdu voluntární (přímou) aktivní eutanazii, která 

je provedena na ţádost a se souhlasem smrtelně nemocného trpícího pacienta.
164

 Tato oblast 

vzbuzuje pravděpodobně nejvíce otázek. 

Vraţdy se podle trestního zákoníku dopustí ten, „kdo jiného úmyslně usmrtí.“ 
165

 

Jedná se o úmyslný trestný čin proti ţivotu. Samotná příprava vraţdy je trestná. Jedná se o 

nejzávaţnější trestný čin proti ţivotu a zdraví, je tedy rovněţ i nejpřísněji postihován. V rámci 

lékařského povolání patrně nedochází příliš často ke klasickému trestnému činu vraţdy, 

výjimkou můţe být provedení aktivní eutanazie ze soucitu, ovšem bez souhlasu pacienta, na 

druhou stranu k tzv. voluntární aktivní eutanazii, která je rovněţ v českém právu 

kvalifikována jako trestný čin vraţdy v rámci výkonu lékařské profese bezpochyby někdy 

dochází. Ačkoli je aktivní eutanazie v České republice hodnocena jako vraţda, můţe 

okolnost, ţe se jednalo o usmrcení na ţádost nebo se souhlasem poškozeného vliv na výši 

trestu, protoţe tato pohnutka značně sniţuje závaţnost činu a jeho škodlivost pro společnost a 

tudíţ můţe být důvodem pro mimořádné sníţení trestu odnětí svobody.
166

 

Aktivní eutanazie je ovšem ve většině zemí světa zakázaná stejně jako v České 

republice, výjimkou jsou státy, jako např. Nizozemí nebo Belgie, které jsou jedny z mála 

států, které aktivní eutanazii za předpokladu splnění určitých podmínek dovolují. Některé 

státy, jako např. Rakousko nebo Německo mají ovšem privilegovanou skutkovou podstatu pro 

                                                
163Obd. CÍSAŘOVÁ, Dagmar, SOVOVÁ, Olga a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2 vyd. Praha: Orac. 2004 
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usmrcení na ţádost, která lékaři sice nezajišťuje beztrestnost, nicméně zajišťuje niţší trestní 

sazbu. Taková privilegovaná skutková podstata v českém právu rovněţ chybí. Rovněţ institut 

svolení poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost se nevztahuje na trestné činy proti 

ţivotu a zdraví, tudíţ jej nelze v případě eutanazie uplatnit.
167

 Aktivní eutanazie provedená se 

souhlasem pacienta tudíţ není v českém právu odlišena od trestného činu vraţdy, naopak je 

pokládána za vraţdu, coţ nepovaţuji za vhodné řešení. Je samozřejmě otázkou, zda a jakým 

způsobem odlišit eutanazii od trestného činu vraţdy např. privilegovanou skutkovou 

podstatou v trestním zákoníku nebo pomocí svolení poškozeného jako okolnosti vylučující 

protiprávnost, nebo aktivní eutanazii za určitých podmínek povolit. Je rovněţ otázkou, jak 

v případě legalizace eutanazie nastavit podmínky tak, aby nedocházelo k jejímu zneuţívání. 

Existuje mnoho argumentů pro legalizaci eutanazie, stejně jako mnoho argumentů 

proti jejímu uzákonění. Problematika eutanazie není jen otázkou právní, ale také morální, 

etickou a filozofickou. V následujících odstavcích se zmíním o některých argumentech pro a 

proti eutanazii. 

4.1.1 Argumenty pro legalizaci eutanazie 

Za jeden z hlavních argumentů pro umoţnění aktivní eutanazie povaţuji právo na 

sebeurčení kaţdého jednotlivce, právo na tzv. „dobrou smrt“ a její dostupnost, tudíţ i na 

rozhodování o vlastním těle a vlastním ţivotě nebo smrti. Pacient by měl mít právo určit 

způsob a dobu své smrti.
168

 Pacient ve finálním stadiu smrtelné nemoci obvykle trpí nebo má 

bolesti, takţe kvalita ţivota takového pacienta není nikterak vysoká, z toho důvodu někteří 

pacienti ţádají o to, aby byl jejich ţivot ukončen. Eutanazie by za těchto podmínek mohla 

poskytnout svobodný výběr mezi prodluţováním ţivota léčbou, která můţe mít řadu 

vedlejších účinků a mezi usmrcením ze soucitu na ţádost pacienta, který jiţ nechce dál trpět a 

nechce podstupovat náročnou léčbu. Rovněţ ekonomické argumenty mají svůj význam, 

protoţe péče o pacienta v konečném stadiu neléčitelné nemoci je velmi nákladná a nemá 

významné výsledky kromě tlumení bolesti, tyto finance bylo by moţné v rámci zdravotního 

systému vyuţít efektivněji.
169

 

V současné době o smrti rozhoduje spíše medicína a její moţnosti neţ příroda nebo 

bůh. Současná medicína je schopná většinu nemocných uzdravit, neléčitelně nemocné 
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udrţovat při ţivotě pomocí medikamentů, umírání se prodluţuje a smrt oddaluje. Na druhou 

stranu se dnes lidé často bojí více samotného umírání a utrpení s ním spojeného neţ smrti jako 

zániku jednotlivce, zatímco v dřívějších dobách měli lidé strach spíše z posmrtného ţivota. To 

znamená, ţe lidé mají strach z dlouhého umírání spojeného s bolestmi a utrpením. Tento fakt 

je dalším argumentem pro legalizaci eutanazie, protoţe lidé, kteří mají strach z dlouhého a 

nepříjemného umírání, by si mohli zvolit, zda chtějí zemřít přirozenou cestou po dlouhé době 

prodluţování a utrpení, nebo zda chtějí svůj ţivot a útrapy ukončit za pomoci lékaře na svoji 

ţádost dříve. Vzhledem k tomu, ţe je moţné ţivot po velmi dlouhou dobu prodluţovat, a 

zároveň s tím je moţné prodluţovat i utrpení pacienta, měl by také existovat způsob, jak ho 

v případě smrtelně nemocných pacientů moci legálně zkrátit v případě, ţe o to pacient 

poţádá.
170

 

Argumentem pro legalizaci aktivní eutanazie můţe být také skutečnost, ţe pasivní 

eutanazie, která znamená odmítnutí léčby pacientem je v České republice dovolená, a ačkoli 

někteří lidé i lékaři rozlišují mezi tím, ţe někoho usmrtí na jeho ţádost a tím, ţe někoho 

nechají na základě jeho svobodné vůle zemřít, není v tom mnohdy prakticky ţádný rozdíl.
171

 

Pacient zemře v obou případech. Otázkou můţe být, zda by usmrcení na ţádost nebylo 

v určitých případech rychlejším a pro pacienta příjemnějším řešením neţ pouhé odmítnutí 

ţivot zachraňující péče. 

Důleţitým faktorem je rovněţ pacientova vůle ţít, která má dále vliv na uzdravování.  

Ačkoli se to nedá přesně vědecky změřit, dá se předpokládat, ţe pokud pacient jiţ nemá vůli 

ţít a ţít dále nechce, je i uzdravování pacienta obtíţnější, neţ pokud by pacient měl vůli ţít. 

Za předpokladu, ţe pacient skutečně dál ţít nechce, povaţuji za zbytečné snaţit se jej udrţet 

při ţivotě za kaţdou cenu, leckdy i proti jeho vůli.
172

 

Vzhledem k tomu, ţe člověk nemůţe zemřít jen na základě své svobodné vůle, ale jsou 

k tomu vţdy potřeba nějaké nástroje, léky, mechanismy nebo pomoc jiné osoby. Z tohoto 

důvodu je v případě, ţe si pacient jiţ není schopen pomoc zemřít pomocí některého z nástrojů, 

které mu ke smrti pomohu např. proto, ţe se nemůţe hýbat nebo nemá dostatek sil, bylo by 

vhodné umoţnit, aby mu na jeho ţádost beztrestně mohla pomoci jiná osoba např. lékař.
173
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Jako další důvod uvádím, ţe sebevraţda, která je provedena samotným sebevrahem 

bez cizí pomoci, není v České republice protiprávní ani trestná. Pokud je nemocný schopen 

ukončit svůj ţivot vlastními silami nebude v případě nezdařilého pokusu trestně odpovědný. 

Pokud ovšem jiţ pacient není schopen ukončit svůj ţivot sám, bude ten, kdo mu v tom 

pomáhal, trestně odpovědný.
174

 S ohledem na tento fakt se ovšem stává, ţe nemocný, jehoţ 

zdravotní stav ještě není natolik závaţný, aby byl důvodem k sebevraţdě, nebo k eutanazii, 

ukončí svůj ţivot raději dříve, protoţe si je vědom toho, ţe aţ bude v budoucnu odkázán na 

druhé a nebude schopen spáchat sebevraţdu sám, nebude mít moţnost svůj ţivot ukončit, 

protoţe jeho blízcí nebo lékař by byli trestně odpovědní za jeho smrt a nejspíš proto nebudou 

ochotni jeho ţivot ukončit.
175

 Z výše uvedených důvodů by eutanazie měla nastoupit 

v případech, kdy jiţ není moţná sebevraţda
176

, zejména v případech, kdy si nemocný jiţ není 

schopen ke smrti pomoci sám. 

Rovněţ je dokázáno, ţe i ve zvířecí říši se vyskytují případy, kdy starší zvířata, jejichţ 

ţivot se chýlí ke konci nebo samci, kteří ztratili své postavení, si v podstatě zvolí smrt tím, ţe 

opustí své stádo nebo smečku a v osamění zanedlouho zemřou, protoţe stádo nebo smečka 

znamenají bezpečí a spolupráci. Tento instinkt je výhodný pro zachování druhu, protoţe starší 

jedinci jiţ často nejsou schopni se podílet na obstarávání potravy, obraně skupiny a 

reprodukci nebo jiţ nedokáţí udrţet krok se stádem. Z toho lze vyvodit, ţe i ve zvířecí říši si 

staří a nemocní jedinci volí často urychlení smrti mimo svoji smečku nebo stádo.
 177

 

Domnívám se, ţe i v případě lidí by měla existovat podobná moţnost ukončit svůj ţivot. 

Také se domnívám, ţe vzhledem k tomu, ţe k aktivní eutanazii občas dochází i přesto, 

ţe není právem dovolena a protoţe se jedná o zakázané jednání, dochází k ní obvykle 

v utajení a není zde moţnost dostatečné kontroly, navíc nejsou nastaveny ţádné podmínky pro 

její provádění. V případě, ţe by byla eutanazie legalizována, byly by rovněţ nastaveny jasné 

podmínky, za kterých ji lze realizovat a byla by daleko větší moţnost celý tento proces 

kontrolovat, protoţe by se neprováděl tajně a beze svědků, ale naopak by měl být evidován 

v rámci zdravotnické dokumentace.
178
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4.1.2 Argumenty proti legalizaci eutanazie 

Stejně jako existuje řada argumentů pro legalizaci eutanazie, existuje také řada 

argumentů proti. 

Důleţitým argumentem je, ţe pokud by se umoţnila eutanazie v případě neléčitelně 

nemocných v terminálním stadiu nemoci na jejich vlastní ţádost, bude tato moţnost 

pravděpodobně v budoucnu rozšiřována, takţe mohou být časem ukončovány ţivoty těţce 

nemocných, kteří ještě neumírají, lidí s neléčitelnými chorobami, kteří by však se správnou 

léčbou mohli ještě dlouho ţít, těţce postiţených nebo senilních. Rovněţ můţe docházet 

k nonvoluntární eutanazii, která se bude vydávat za eutanazii voluntární. 

Dalším zásadním argumentem je moţnost zneuţití eutanazie. I přesto, ţe by ţádost 

pacienta měla být váţně míněná a odsouhlasená, mohlo by se stát, ţe by někdo rozhodl za 

pacienta bez jeho souhlasu. Můţe za tím být tlak rodiny, nebo přímo korupce ze strany 

rodiny, stejně tak jako ekonomická nákladnost léčby nebo třeba obchod s orgány. Stejně tak 

by mohla nastat situace, kdy pacient pod vlivem bolestí a silných léků bude souhlasit 

s eutanazií, se kterou by za jiných okolností nesouhlasil. 

Rovněţ náboţenská tradice zdůrazňuje často posvátnost a nedotknutelnost lidského 

ţivota. Přímo jedno z Desatera přikázání zní „Nezabiješ“. Toto má rovněţ vliv na postoj 

společnosti k eutanazii a na její odmítání. 

Je třeba rovněţ zmínit alternativy eutanazie jako je paliativní péče, která nesměřuje 

k vyléčení pacienta, jedná se o celkovou léčbu a péči o pacienty, jejichţ nemoc jiţ nereaguje 

na kurativní léčbu, a tudíţ ji nelze vyléčit. Další alternativou můţe být sebevraţda pacienta 

nebo asistovaná sebevraţda. V případě, ţe si pacient není schopen jiţ sám pomoci, ovšem 

zatímco pacient, který spáchá, nebo se pokusí spáchat sebevraţdu, není trestně odpovědný, 

lékař, který by pacientovi poskytl pomoc při sebevraţdě, bude podle českého práva 

odpovědný za trestný čin účast na sebevraţdě.
179

 

Jiným argumentem můţe být fakt, ţe i starší člověk, který je váţně nemocný, můţe 

být moudrý a můţe mladším předávat své zkušenosti, informace, vzpomínky a můţe tudíţ mít 

                                                
179Obd. CÍSAŘOVÁ, Dagmar, SOVOVÁ, Olga a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2 vyd. Praha: Orac. 2004 s. 

105-107 
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dobrý vliv na své okolí a příbuzné mladších generací a být pro ně zdrojem poznání. Nebylo by 

tedy vhodné se zbavovat starších lidí jen proto, ţe jsou smrtelně nemocní.
180

 

Legalizací eutanazie by došlo k podstatné změně ve vtahu lékaře a pacienta. 

Povoláním lékaře je léčit. V případě legalizace eutanazie, uţ by povoláním lékaře nebylo jen 

léčit, ale za jistých okolností i pomoci zemřít.
181

 V současnosti lékař má povinnost udrţet 

pacienta naţivu co nejdéle a v co nejlepším stavu, na úrovni, kterou pokládá za hodnou 

člověka, tudíţ nelze poţadovat po lékařích, aby na ţádost usmrcovali pacienty. Na druhou 

stranu by toto nemuseli vykonávat ošetřující lékaři pacientů, ale mohli by tyto činy vykonávat 

lékaři nebo jiní zdravotničtí pracovníci, kteří by se na tuto činnost specializovali.
182

 

Je sloţité nastavit podmínky a vytvořit zákony tak, aby nebylo moţné eutanazii 

rozšiřovat na další případy, rovněţ aby se eutanazie nedala snadno zneuţít a aby se dala řádně 

kontrolovat. Je pravdou, ţe ani v zemích jako Nizozemí či Belgie, kde je eutanazie legální, 

nejsou podmínky nastaveny zcela ideálně.
183

 

Ačkoli největší právní, ale i etické a morální problémy, přináší aktivní eutanazie, 

určité sporné body se vyskytují i v oblasti pasivní a nepřímé eutanazie, které jsou za určitých 

okolností v České republice v souladu s právem. 

Na straně pasivní eutanazie to můţe být například skutečnost, ţe pacient si není vědom 

toho, ţe můţe léčbu včetně léčby zachraňující ţivot odmítnout nebo jiţ udělený souhlas vzít 

zpět např. proto, ţe mu to nikdo neřekl a nemá takové znalosti, aby to věděl. Stejně tak i kdyţ 

vědí, ţe mohou léčbu odmítnout nebo přerušit, pokud nemají odborné znalosti z oboru 

lékařství, nemohou vědět k jaké smrti a za jak dlouho odmítnutí léčby povede. Další otázkou 

v tomto případě je, zda byl pacient opravdu řádně poučen o všech moţnostech, rizicích, 

prognózách a alternativách léčby a zda všem těmto informacím skutečně porozuměl tak, aby 

se na jejich základě mohl rozhodnout, ţe si léčbu nepřeje, tzn. ţe se skutečně jednalo o 

informovaný nesouhlas s léčbou, protoţe leckdy pacient sice udělí souhlas nebo nesouhlas, 

ale v některých případech se nejedná o informovaný souhlas nebo nesouhlas, protoţe  pacient 

nebyl řádně poučen o všech podstatných skutečnostech.
184

 

                                                
180Obd. BITÓ, László. Kniha o dobrej smrti: Eutélia-Eutanázia. Bratislava: Kalligram. 2006. s. 86.  
181Obd. HERRING, Jonathan. Medical law. 2.vyd. Oxford university press, 2008. s. 476 
182Obd. BITÓ, László. Kniha o dobrej smrti: Eutélia-Eutanázia. Bratislava: Kalligram. 2006. s.190.  
183Obd. BARANCOVÁ, Helena a kol. Medicínske právo. Bratislava: VEDA. 2008. s. 148-149 
184Obd. BITÓ, László. Kniha o dobrej smrti: Eutélia-Eutanázia. Bratislava: Kalligram. 2006. s. 189-190. 
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V oblasti nepřímé eutanazie, tedy v případě zvyšování dávek léků, které následně 

urychlí smrt nemocného, je zásadním problémem odlišení této nepřímé eutanazie, kdy se 

v určitých případech jedná o postup lege artis a účelem je mírnit bolest a usnadnit tak 

pacientovi konec ţivota, ovšem ne ho usmrtit a aktivní eutanazie, ke které můţe rovněţ dojít 

podáním velké dávky léků, ale zde je jednání lékaře vedeno pohnutkou pomoci pacientovi od 

utrpení tím, ţe ho na jeho ţádost usmrtí.
185

 

V obou výše uvedených případech, u pasivní i nepřímé eutanazie, povaţuji za problém 

rovněţ fakt, ţe se jedná o postupy, které jsou v souladu s právem, a ke kterým zřejmě 

v lékařské praxi běţně dochází, ale v právním řádu jsou upraveny minimálně. Domnívám se, 

ţe by bylo vhodné tyto instituty právně více ošetřit a vymezit s ohledem na to, ţe při nich 

dochází k tak zásadní skutečnosti jakou je smrt pacienta. 

Z hlediska legalizace aktivní eutanazie, popř. moţnosti zavést do českého právního 

řádu privilegovanou skutkovou podstatu, osobně zastávám názor, ţe ačkoli by privilegovaná 

skutková postata byla jistě krokem vpřed, nejspíš by sama o sobě problém nevyřešila, protoţe 

lékař, který by aktivní eutanazii provedl, by stále byl trestně odpovědný, tudíţ by mu 

v případě, ţe by vyhověl přání pacienta zemřít, hrozil trest a rovněţ morální odsouzení 

minimálně určité části populace. Z toho důvodu se domnívám, ţe by pouze privilegovaná 

skutková podstata nebyla řešením problému, protoţe většina lékařů by za těchto podmínek 

nebyla ochotná eutanazii provést, takţe by k ní stejně docházelo pravděpodobně v utajení a 

podmínky a důvody k provedení eutanazie by nebylo moţné řádně prověřit, stejně jako je 

tomu nyní, pokud jiţ k takovému případu dojde.  

Řešením by mohla být privilegovaná skutková podstata dohromady s institutem 

svolení poškozeného, který by za splnění určitých podmínek zajistil beztrestnost lékaře a 

v případě, ţe by všechny stanovené podmínky nebyly splněny, ovšem bylo zjevné, ţe se 

jednalo o usmrcení ze soucitu na ţádost pacienta, uplatnila by se privilegovaná skutková 

podstata. Na druhou stranu ačkoli jsem velkým zastáncem eutanazie, si nedovedu představit 

úplnou legalizaci eutanazie v našich podmínkách, protoţe pokud by mělo dojít k legalizaci 

aktivní eutanazie, musela by právní úprava tohoto institutu být velmi jasná, propracovaná, 

srozumitelná a úplná, a měla by existovat i určitá kontrola nad prováděním eutanazie, protoţe 

                                                
185Obd. BITÓ, László. Kniha o dobrej smrti: Eutélia-Eutanázia. Bratislava: Kalligram. 2006. s. 186-187. 
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jinak skutečně hrozí zneuţití eutanazie za jinými účely, popř. její rozšiřování na další případy, 

které by nesplňovaly podmínky pro vykonání eutanazie. 

4.2 Asistovaná sebevražda 

Jinou alternativou eutanazie je asistovaná sebevraţda. K asistované sebevraţdě 

dochází v situaci, kdy se pacient v terminálním stadiu nemoci usmrtí sám a lékař mu k tomu 

poskytne prostředky, léky, zařízení, jedy, návod nebo pomoc. Rozdíl mezi eutanazií a 

asistovanou sebevraţdou spočívá v tom, ţe v případě asistované sebevraţdy pouţije smrtící 

prostředek sám pacient, lékař je pouze asistující osobou, zatímco v případě eutanazie ho 

pouţije přímo lékař.
186

 

Rovněţ asistovaná sebevraţda je podle českého práva trestná. Je posuzována jako 

trestný čin účast na sebevraţdě, nejde tedy o trestný čin vraţdy jako v případě aktivní 

eutanazie. 

Trestný čin účast na sebevraţdě spočívá v tom, ţe „pachatel jiného pohne 

k sebevraždě nebo mu k ní napomáhá, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy.“
187

 Sebevraţdu 

lze definovat jako „úmyslné usmrcení sebe samého.“
188

 Je ovšem otázkou, zda sem lze 

zařadit, např. případ, kdy pacient odmítne péči zachraňující ţivot a je si vědom toho, ţe 

odmítá ţivot zachraňující péči.
189

 Toto bývá obvykle označováno jako pasivní eutanazie, 

nicméně z pohledu pacienta nelze v některých případech vyloučit ani sebevraţdu. Výše 

uvedená definice sebevraţdy ovšem nedává jasnou odpověď ani pro případy, kdy pacient si je 

vědom, ţe důsledkem jeho rozhodnutí bude smrt, ale nejedná v úmyslu přivodit si smrt.
190

 

V tomto případě se přikláním k moţnosti, ţe nejde o sebevraţdu, protoţe pacient jednal 

s jiným úmyslem neţ s úmyslem usmrtit sebe samého. 

Jedná se o úmyslný trestný čin. Jednání má obvykle povahu návodu nebo pomoci, 

spadá sem jak fyzická tak psychická pomoc, ale je trestné jako pachatelství, protoţe samotná 

sebevraţda není trestným činem, ten, kdo se o sebevraţdu pokusí, se tedy nedopouští 

trestného činu. 
191

 

                                                
186Obd. VLČEK, Robert, HRUBEŠOVÁ, Zdenka. Zdravotnícke právo. Bratislava: Epos. 2007. s. 189 
187§144 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
188JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010 s. 490 
189Obd. HERRING, Jonathan. Medical law. 2.vyd. Oxford university press, 2008. s. 444 
190Obd. Tamtéţ. s.445 
191Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010 s. 490-

491. 
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S ohledem na fakt, ţe samotný jedinec, který se o sebevraţdu pokouší, není v případě 

neúspěšného pokusu o sebevraţdu trestně odpovědný, se nabízí otázka, zda člověk má právo 

spáchat sebevraţdu.
192

 Na jednu stranu osoba, která se pokusí o sebevraţdu, není trestná, na 

druhou stranu osoba, která jí k tomu napomáhá, je trestně odpovědná pro trestný čin účast na 

sebevraţdě. Připustíme-li, ţe jednotlivec má právo spáchat sebevraţdu, je pak lékař nebo 

kdokoli jiný, kdo poskytne sebevrahovi pomoc nebo prostředky ke spáchání sebevraţdy 

trestně odpovědný za to, ţe pomáhal jiné osobě při realizaci jejího subjektivního práva na 

sebevraţdu. V opačném případě je moţné říct, ţe člověk nemá právo spáchat sebevraţdu, 

nicméně sebevraţda, resp. pokus o ni, není trestím právem postihován. Osobně se domnívám, 

ţe jednotlivec v zásadě má právo spáchat sebevraţdu. Sebevraţda je jevem společensky 

neţádoucím, ale společností a právem do jisté míry tolerovaným. S ohledem na to, je trestním 

právem postihována pomoc, návod nebo poskytnutí prostředků k sebevraţdě, ale samotná 

sebevraţda postihována není. Rovněţ společenská škodlivost návodu, pomoci nebo 

poskytnutí prostředků k sebevraţdě je podle mého názoru znatelně vyšší neţ společenská 

škodlivost samotné sebevraţdy. Je tomu tak zejména proto, ţe pachatel trestného činu účasti 

na sebevraţdě se můţe podílet na více sebevraţdách, navíc zůstává nadále součástí 

společnosti, na kterou můţe mít i nadále vliv. Samotný sebevrah se podílí pouze na své vlastní 

sebevraţdě a v případě, ţe se sebevraţda podaří, není jiţ součástí společnosti a nemůţe tudíţ 

mít vliv na své okolí. 

Vzhledem k tomu, ţe účast na sebevraţdě je úmyslný trestný čin, není trestným činem, 

pokud např. lékař z nedbalosti ponechá v dosahu pacienta léky nebo jedy a pacient je pouţije 

ke spáchání sebevraţdy.
193

 Záleţí tedy na tom, zda byl lékař veden úmyslem pomoci 

pacientovi spáchat sebevraţdu, nebo zanechal léky nebo jiné prostředky, které pacient pouţil 

ke spáchání sebevraţdy, v jeho dosahu z nedbalosti, protoţe je tam třeba zapomněl. Zda se 

jednalo o úmysl nebo nedbalost lékaře se v praxi ovšem bude velmi těţko dokazovat.  

Argumenty svědčící pro legalizaci i proti ní jsou v zásadě totoţné jako v případě 

eutanazie, proto na výše uvedené argumenty tímto odkazuji.  

                                                
192Obd. HERRING, Jonathan. Medical law. 2.vyd. Oxford university press, 2008. S. 446 
193Obd. STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan. Právní odpovědnost v medicíně. 2 vyd. Praha:Galén, 2010. S. 46. 
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5. Dříve vyslovená přání a pokyny „do not resuscitate“ 

Další otázkou, která můţe často v praxi působit problémy, popř. vést k trestní 

odpovědnosti lékaře, jsou právě dříve vyslovená přání pacienta. 

Jedná se o pokyny, které pacient udělí zpravidla v písemné podobě v době, kdy je 

schopen o sobě sám rozhodovat, za účelem udělení, resp. obvykle neudělení, souhlasu 

s léčbou pro případ, ţe v budoucnu nebude schopen o sobě sám rozhodovat a bude potřebovat 

určitou lékařskou péči. Jedním z nejčastějších přání, které pacient takto sepíše, bývají právě 

pokyny DNR, které znamenají, ţe si pacient nepřeje, aby u něj byla v případě potřeby 

prováděna kardiopulmonální resuscitace.
194

 Mezi další obvyklá dříve vyslovená přání patří 

např. neuţití respirátoru, dialýzy nebo nesouhlas s darováním orgánů po smrti.
195

 

Jedná se o institut, který je typicky vyuţíván zejména ve Spojených státech 

amerických. Existuje a je právně závazný rovněţ v některých evropských zemích, např. 

v Německu, Belgii, Velké Británii, Nizozemí atd. Naopak právní úprava v České republice je 

velmi stručná.   

V zákoně o péči o zdraví lidu najdeme zmínku o tom, ţe bez souhlasu nemocného lze 

provádět léčebné úkony i vzít nemocného do ústavní péče, není-li v tom případě moţné 

vyţádat si jeho souhlas, nebo jedná-li se o neodkladné výkony zachraňující ţivot nebo zdraví.
 

196
 Podobné ustanovení se nachází rovněţ v Úmluvě o lidských právech a biomedicíně, kde 

ovšem najdeme rovněţ ustanovení, které říká, ţe „bude brán zřetel na dříve vyslovená přání 

pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud pacient v době zákroku není ve stavu, kdy může 

vyjádřit své přání.“
197

 Ačkoli toto ustanovení nebylo do českého právního řádu doposud 

transponováno, je závazné na základě čl. 10a Ústavy, nicméně vzhledem k tomu, ţe se jedná o 

velmi obecné ustanovení, nemůţe zaručit právní ochranu lékaři, který v souladu s dříve 

vysloveným přáním pacienta neposkytl péči.
198

 

Na druhou stranu Oblast dříve vyslovených přání je sporná i z jiných důvodů. Na 

jednu stranu máme informovaný souhlas, bez kterého nelze provést v zásadě ţádný lékařský 

                                                
194Obd. TĚŠINOVÁ, Jolana, ŢĎÁREK, Roman, POLICAR, Radek. Medicínské právo. Praha: C.H.Beck. 2011 s. 
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195Obd. CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Dříve vyslovená přání a pokyny Do not resuscitace v praxi. 

Praha:Univerzita Karlova:Právnická fakulta. 2010 s. 15 
196Obd. TĚŠINOVÁ, Jolana, ŢĎÁREK, Roman, POLICAR, Radek. Medicínské právo. Praha: C.H.Beck. 2011 s. 
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197Čl. 9 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně 
198Obd. CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Dříve vyslovená přání a pokyny Do not resuscitace v praxi. 

Praha:Univerzita Karlova:Právnická fakulta. 2010 s. 18 
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výkon nebo zákrok. V případě, ţe si pacient nepřeje lékařský zákrok v případě, ţe je schopen 

o sobě rozhodovat, postačí podepsat negativní revers, tj. informovaný nesouhlas. Pacient má 

právo rozhodovat o tom, zda podstoupí lékařskou péči. Negativní revers nelze ovšem vyuţít 

v případech, kdy pacient není schopen o sobě rozhodovat, tudíţ není schopen udělit 

informovaný souhlas ani informovaný nesouhlas, protoţe je třeba v bezvědomí. V tomto 

případě lze vyuţít dříve vyslovená přání pacienta. Lékař by měl brát zřetel na dříve vyslovená 

přání pacienta, ovšem dříve vyslovená přání pacienta nemají v českém právu takovou oporu, 

aby mohli poskytnout lékaři ochranu před odpovědností. Podle právní teorie jsou dříve 

vyslovená přání příkaz, který ovšem nemusí být ve svých důsledcích absolutní. Lékař tedy 

můţe tato přání za určitých okolností nerespektovat.
199

 Lékař nemusí tato přání respektovat 

zejména v případech, kdy s ohledem na technický a vědecký pokrok došlo od chvíle, kdy byla 

tato přání formulována k takovým změnám, které mohou mít zásadní vliv na moţnost úspěšně 

léčit popř. vyléčit pacientovo onemocnění. (Např. v případě, kdy pacient formuloval své přání 

v době, kdy určité onemocnění nebylo moţné vyléčit, ale v současné době jiţ existují 

prostředky, jak toto onemocnění vyléčit). 
200

 

Nejčastější trestný čin, který je spojen s dříve vylovenými přáními pacienta a pokyny 

DNR je trestný čin neposkytnutí pomoci, dále pak zejména trestné činy proti ţivotu a zdraví, 

za které lékař odpovídá v případě, ţe neposkytne pacientovi pomoc a důsledkem toho bude 

následek na ţivotě nebo zdraví.
201

 Jedná se o úmyslný trestný čin, proto se jej nelze se 

dopustit z nedbalosti.  Na vztah lékaře a pacienta se vztahuje zejména kvalifikovaná skutková 

podstata ve druhém odstavci § 150 trestního zákoníku. Tento trestný čin spočívá v situaci, kdy 

pachatel-lékař neposkytne pacientovi, který je v nebezpečí smrti nebo jeví známky váţné 

poruchy zdraví nebo jiného onemocnění, potřebnou pomoc, ač je k tomu z povahy svého 

zaměstnání povinen.
202

 Nejedná se o pomoc, která by spolehlivě vedla k záchraně 

poškozeného.  

Trestný čin je dokonán tím, ţe pachatel nezačne neprodleně poskytovat pomoc osobě, 

která ji potřebuje. Jedná se o pravý omisivní trestný čin, lze jej tedy spáchat pouze 

nekonáním. V případě neposkytnutí pomoci, které má za následek poškození zdraví nebo 

                                                
199Obd. TĚŠINOVÁ, Jolana, ŢĎÁREK, Roman, POLICAR, Radek. Medicínské právo. Praha: C.H.Beck. 2011 s. 

84-86 
200Obd.  MACH, Jan. Medicína a právo. Praha: C.H.Beck, 2006 s. 185 
201Obd. CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Dříve vyslovená přání a pokyny Do not resuscitace v praxi. 

Praha:Univerzita Karlova:Právnická fakulta. 2010 s. 7 
202§ 150 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
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smrt, lékař jako nositel zvláštní povinnosti vyplývající z jeho povolání neodpovídá za 

neposkytnutí pomoci, ale dle zavinění za poruchový trestný čin proti ţivotu a zdraví.
203

 

Lékař se vzhledem k povaze svého povolání a povinnostem vyplývajícím ze zvláštních 

právních předpisů nemůţe zbavit viny, pokud pomoc neposkytl z důvodu, ţe to bylo spojeno 

s nebezpečím, které by při poskytnutí pomoci lékaři nebo jiné osobě hrozilo.
204

 Stejně tak je 

lékař povinen poskytnout pomoc i osobě, která jeví známky zvláště nakaţlivé choroby, a to i 

v případě, ţe je zde riziko, ţe se lékař nakazí touto chorobou.
205

 Trestní sankce je v případě, 

ţe pomoc neposkytne osoba, která je k tomu z povahy svého zaměstnání povinna, vyšší, neţ 

v případě obecné povinnosti poskytnout pomoc kýmkoli.  

Otázkou ovšem zůstává, zda je lékař povinen poskytnout pomoc osobě, která dříve 

vyslovila (sepsala) přání, aby jí v určitém případě pomoc poskytována nebyla. Na jedné straně 

stojí svoboda pacientovy vůle, na druhé stojí povinnost lékaře poskytnout pomoc a moţná 

trestní odpovědnost z toho plynoucí. V našem právním řádu dříve vyslovené přání 

nepředstavuje důvod beztrestnosti, protoţe není dostatečně specifikováno a definováno. 

Rovněţ s ohledem na formální pojetí trestného činu v trestním zákoníku nelze spoléhat na to, 

ţe lékař nebude trestně odpovědný, pokud neposkytne pomoc nebo neprovede resuscitaci na 

základě dříve vysloveného přání pacienta.
206

 

Například v případě kardiopulmonální resuscitace ovšem existují případy, kdy lékař 

není povinen zahájit resuscitaci a není tudíţ trestně odpovědný, pokud ji v takové situaci 

nezahájí. Jedná se zejména o případy pacientů v terminálním stadiu chronické nemoci, rovněţ 

o případy, kdy je jasné, ţe pacientův ţivot jiţ nelze zachránit.
207

 

5.1 Výhody dříve vyslovených přání 

Mezi výhody dříve vyslovených přání patří moţnost vyjádřit souhlas nebo nesouhlas 

s určitým lékařským postupem do budoucna pro případ, ţe se pacient dostane do situace, kdy 

                                                
203Obd. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:Obecná část, zvláštní část. 2.vyd. Praha: Leges, 2010 s. 502-

504. 
204Obd. STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan. Právní odpovědnost v medicíně. 2 vyd. Praha:Galén, 2010. s. 40. 
205Obd. TĚŠINOVÁ, Jolana, ŢĎÁREK, Roman, POLICAR, Radek. Medicínské právo. Praha: C.H.Beck. 2011 s. 

357 
206Obd. CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Dříve vyslovená přání a pokyny Do not resuscitace v praxi. 

Praha:Univerzita Karlova:Právnická fakulta. 2010 s. 10 
207Obd. Tamtéţ s. 29-30 
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nebude schopen o sobě sám rozhodovat nebo svá přání sdělit lékaři. Jsou projevem práva na 

svobodu, sebeurčení a práva rozhodovat o sobě samém. 
208

 

5.2 Nevýhody dříve vyslovených přání 

Kromě jiţ zmiňované obecné právní formulace dříve vyslovených přání pacienta 

v českém právním řádu, která není schopná zaručit beztrestnost lékaře, existují rovněţ další 

nevýhody. Mezi nejvýznamnější patří, ţe dříve vyslovené přání se často dostává do konfliktu 

se zájmy nemocného, rovněţ vţdy existuje moţnost, ţe by se pacient rozhodl jinak v době, 

kdy situace nastala, neţ se rozhodoval v době, kdy byl zdravý nebo ještě nebyl v tak 

závaţném stavu, protoţe pro zdravého člověka bez odborných znalostí můţe být sloţité 

rozhodnout, co by pro něj v dané situaci bylo nejlepší, zvláště kdyţ se rozhoduje do budoucna 

o situaci, která zatím nenastala a nemá s ní ţádné zkušenosti. Dalším nedostatkem je moţnost, 

ţe ustanovil-li pacient zástupce osobu, která má v případě potřeby rozhodovat za pacienta 

v otázkách poskytování lékařské péče, můţe se rozhodnutí pacientova zástupce dostat do 

rozporu s tím, co by si pacient přál a je zde vţdy moţnost zneuţití.
209

 Pacient rovněţ nemůţe 

předvídat vědecký vývoj v oblasti medicíny, tudíţ můţe dojít k situaci, kdy pacient vysloví 

nesouhlas, ovšem situace, zejména v oblasti vědeckého vývoje medicíny nebo i v oblasti 

pacientových priorit, se do doby neţ zdravotní komplikace pro kterou, byl nesouhlas 

vysloven, nastane, značně změní.
210

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe je ţádoucí, aby byla přijata jasná právní úprava, která 

bude přesně vymezovat dříve vyslovená přání a podmínky, za nichţ je lékař povinen tato 

přání respektovat. Tato právní úprava by měla mít povahu zákona.
211

 Dříve vyslovená přání 

pacienta by měla být v zásadě respektována, výjimkou by měly být případy, kdy dříve 

vyslovená přání byla sepsána jiţ před dlouhou dobou a vlivem vědeckého pokroku došlo 

k zásadním změnám v oblasti lékařské vědy a tyto změny bezprostředně souvisí se stavem 

pacienta, pro který byla vyslovena dříve vyslovená přání, a zároveň pacient tento vývoj 

nemohl při formulaci dříve vyslovených přání předvídat.
212

 

                                                
208Obd. CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Dříve vyslovená přání a pokyny Do not resuscitace v praxi. 

Praha:Univerzita Karlova:Právnická fakulta. 2010 s. 32 
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210Obd. MACH, Jan. Medicína a právo. Praha: C.H.Beck, 2006 s. 185 
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V případě, ţe by byla v budoucnu stanovena jasná pravidla pro vyjádření dříve 

vyslovených přání pacienta a tato pravidla by byla lékařem beze zbytku dodrţena, nemusel by 

se lékař bát trestního postihu a zároveň by tím bylo lépe zajištěno právo pacienta udělit 

nesouhlas s léčbou i pro případ, kdy se ocitne v situaci, kdy nebude schopen svoje přání 

formulovat. Současná situace právní úpravy není vhodná, protoţe lékaři se mohou obávat 

trestního postihu v případě, ţe se budou drţet dříve vysloveného přání pacienta. Na druhé 

straně pacient, ačkoli předem zformuluje své přání, aby nebyl určitý lékařský výkon nebo 

zákrok proveden, si nemůţe být jistý, ţe takový zákrok nebo výkon skutečně proveden 

nebude. Bylo by tudíţ vhodné zajistit vhodnou právní úpravu určité jistoty jak na straně 

pacienta, tak na straně lékaře.  
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6. Úvahy de lege ferenda 

V této kapitole se budu zabývat moţnostmi budoucí právní úpravy v oblasti výše 

uvedených problematických okruhů, mezi které patří problematika eutanazie, asistované 

sebevraţdy nebo dříve vyslovených přání. 

V otázce eutanazie povaţuji za největší nedostatek v právní úpravě fakt, ţe ačkoli 

k pasivní a nepřímé eutanazii zcela jistě při výkonu lékařského povolání dochází, není tato 

problematika příliš upravena právními normami, tudíţ je nesnadné tyto postupy kontrolovat.  

V oblasti pasivní eutanazie, kdy lékař na základě nesouhlasu pacienta s léčbou jiţ 

neprovádí další léčebné úkony a výkony, je dle  § 23 zákona o péči o zdraví lidu vyţadován 

písemný nesouhlas. Podle § 23 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, „je 

lékař povinen vhodným způsobem poučit nemocného popřípadě členy jeho rodiny o povaze 

jeho onemocnění a o potřebných výkonech, tak aby se mohli stát aktivními spolupracovníky 

při poskytování léčebně preventivní péče. Vyšetřovací a léčebné výkony se provádějí se 

souhlasem nemocného nebo lze-li tento souhlas předpokládat. Odmítá-li nemocný přes 

náležité vysvětlení potřebnou péči, vyžádá si ošetřující lékař o tom písemné prohlášení 

(revers).“
213

 Úmluva o biomedicíně v článku 5 uvádí „jakýkoliv 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 kdykoliv svobodně svůj 

souhlas odvolat.“
214

 

 V tomto případě je zde ze zákona poţadavek na písemné odmítnutí zdravotní péče po 

náleţitém poučení. Přesto se domnívám, ţe tento poţadavek není dostačující s ohledem na 

fakt, ţe pacient, ačkoli by měl být řádně poučen, poučen není nebo poučení zcela neporozumí. 

Pacient, který se ocitne ve sloţité ţivotní a zdravotní situaci můţe rovněţ udělit informovaný 

nesouhlas poněkud unáhleně, rovněţ pokud se dozvěděl o své závaţné nemoci, nemusí být 

schopen správně vnímat informace, které mu lékař sděluje a udělat si o nich správný 

úsudek.
215

 

Bylo by tedy vhodné, aby v případě, ţe je udělován negativní revers k lékařskému 

zákroku, jehoţ neprovedení povede ke smrti pacienta, bylo srozumitelné poučení sděleno 

                                                
213§ 23 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu  
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pacientovi ústně a zároveň i písemně, aby se k němu pacient mohl později vrátit a otázky 

opětovně konzultovat s lékařem. Rovněţ by bylo vhodné, aby byla pacientovi poskytnuta 

přiměřená lhůta pro rozhodnutí o tom, zda udělí souhlas nebo nesouhlas s léčbou v závislosti 

na okolnostech a progresi onemocnění, kterým pacient trpí. Toto vše by bylo vhodné 

ustanovit v právním předpise, a to nejlépe formou zákona. 

V případě nepřímé eutanazie, kdy dochází ke zvyšování dávek léků, které později vede 

k urychlení smrti pacienta, by bylo rovněţ vhodné vyţadovat písemný informovaný souhlas 

přímo ze zákona, nikoli aby rozhodnutí o tom, zda bude vyţadován informovaný souhlas, 

písemně záleţelo na lékaři nebo zdravotnickém zařízení.
216

 V případě déle trvajícího 

onemocnění by bylo vhodné vyţadovat písemný informovaný souhlas opakovaně, např. 

jednou měsíčně. Samozřejmostí by mělo být řádné poučení o následcích tohoto postupu, opět 

bych byla pro poučení ústní i písemné. 

Asi největší diskuze ovšem vyvolává aktivní eutanazie, tedy usmrcení pacienta 

v terminálním stadiu onemocnění na jeho ţádost. Jak jsem jiţ uvedla výše, osobně jsem 

zastáncem práva pacienta na rozhodnutí o svém ţivotě nebo smrti a v zásadě bych byla pro 

legalizaci aktivní eutanazie, pokud by podmínky byly dobře nastaveny. V poměrně nedávné 

minulosti se hodně hovořilo o moţnosti zavést do českého trestního práva privilegovanou 

skutkovou podstatu tzv. usmrcení na ţádost. 

Ačkoli by privilegovaná skutková postata byla jistě krokem vpřed, domnívám se, ţe 

by sama o sobě problém nevyřešila, protoţe lékař, který by aktivní eutanazii provedl, by stále 

byl trestně odpovědný, tudíţ by mu v případě, ţe by vyhověl přání pacienta zemřít, hrozil trest 

a negativní důsledky s trestním stíháním a trestem samotným spojené. Z toho důvodu si 

myslím, ţe by pouze privilegovaná skutková podstata nebyla řešením problému, protoţe 

většina lékařů by za těchto podmínek nebyla ochotná eutanazii provést, takţe by k ní stejně 

docházelo pravděpodobně v utajení a podmínky a důvody provedení eutanazie by nebylo 

moţné řádně prověřit, stejně jako je tomu nyní, pokud jiţ k takovému případu dojde.  

Řešením by mohla být privilegovaná skutková podstata dohromady s institutem 

svolení poškozeného, který by za splnění určitých podmínek zajistil beztrestnost lékaře a 

v případě, ţe by všechny stanovené podmínky nebyly splněny, ale bylo zjevné, ţe se jednalo o 

usmrcení ze soucitu na ţádost pacienta, uplatnila by se privilegovaná skutková podstata.  

                                                
216

Obd. ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš. Informovaný souhlas. Praha: Aspi. 2007. s. 40 
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V případě legalizace eutanazie by ovšem právní úprava tohoto institutu musela být 

velmi jasná, propracovaná, srozumitelná a úplná, a měla by existovat i určitá 

institucionalizovaná kontrola nad prováděním eutanazie, protoţe jinak by hrozilo zneuţití 

eutanazie, popř. její rozšiřování na další případy, které by nesplňovaly podmínky pro 

vykonání eutanazie. 

Posledním problematickým okruhem jsou dříve vyslovená přání pacienta. Současná 

právní úprava je dle mého názoru rovněţ nevyhovující, protoţe je příliš obecná. Jedinou 

právní úpravu najdeme v čl. 9 Úmluvy o biomedicíně, která stanoví, ţe „bude brán zřetel na 

dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud pacient v době zákroku 

není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání.“
217

 Tato úprava doposud nebyla transponována do 

českého právního řádu, a ačkoli je závazná na základě čl. 10 Ústavy
218

, sama o sobě obvykle 

nepostačuje k zajištění beztrestnosti lékaře v případě dodrţení dříve vyslovených přání 

pacienta, který vyjádřil přání, ţe si v určitých případech nepřeje zahajovat léčbu nebo 

resuscitaci.
219

 Rovněţ formální pojetí trestného činu dle nového TZ je důvodem, ţe nelze 

zajistit, ţe lékař nebude trestně odpovědný, pokud se bude drţet dříve vyslovených přání 

pacienta. Je tedy ţádoucí, aby byla přijata jasná právní úprava, která bude přesně vymezovat 

dříve vyslovená přání, formu jejich sdělení a podmínky, za nichţ je lékař povinen tato přání 

respektovat. Tato právní úprava by měla mít povahu zákona
220

 

Současná právní úprava není vhodná, protoţe lékaři se mohou obávat trestního postihu 

v případě, ţe se budou drţet dříve vysloveného přání pacienta. Na druhé straně pacient, ačkoli 

předem zformuluje své přání, aby nebyl určitý lékařský výkon nebo zákrok proveden, si 

nemůţe být jistý, ţe takový zákrok nebo výkon skutečně nebude proveden, pokud dojde 

k situaci, pro kterou byla dříve vyslovená přání formulována.  

Bylo by tudíţ vhodné zajistit vhodnou právní úpravu určité jistoty jak na straně 

pacienta, tak na straně lékaře. V případě stanovení jasných a přesných pravidel pro vyjádření 

dříve vyslovených přání pacienta a dodrţení těchto pravidel lékařem, by se nemusel lékař bát 

trestního postihu a zároveň by tím bylo lépe zajištěno právo pacienta udělit nesouhlas s léčbou 

i pro případ, kdy se ocitne v situaci, kdy nebude schopen svoje přání formulovat. Nová právní 
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úprava by tedy měla zajistit určitou jistotu oběma stranám, lékaři i pacientovi a zamezit 

trestnímu postihu lékaře, který pouze dodrţel dříve vyslovená přání pacienta, která mu byla 

známa.  
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7. Závěr 

Cílem této práce je analýza trestněprávních aspektů vztahu lékaře a pacienta. V první 

části práce jsem se zaměřila zejména na vymezení základních pojmů, bez jejichţ objasnění by 

bylo sloţité se dále zabývat zdravotnickým právem nebo některou z jeho součástí.  

V následující kapitole jsem se zabývala trestnými činy, ke kterým můţe obvykle 

docházet při výkonu lékařského povolání ze strany lékaře. S ohledem na rozsáhlost tématu 

jsem se rozhodla v této práci podat pouze základní charakteristiku jednotlivých trestných činů, 

nezabývala jsem se jimi příliš detailně. Při výkonu lékařského povolání samozřejmě můţe 

dojít i k jiným trestným činům neţ k výše uvedeným, cílem této práce je zabývat se pouze 

trestnými činy, které mohou mít za určitých okolností zjevnou souvislost s lékařským 

povoláním nebo k nim dochází v rámci vztahu lékaře a pacienta poměrně často. Rozhodně 

není účelem práce zabývat se všemi trestnými činy, ke kterým můţe výjimečně dojít při 

výkonu povolání lékaře a s ohledem na předepsaný rozsah diplomové práce toto není ani 

realizovatelné. 

Ve dvou následujících kapitolách jsem se zabývala tématy, jakými jsou eutanazie a 

asistovaná sebevraţda a dále také dříve vyslovená přání pacienta. Tyto problémy jsem si 

zvolila zejména proto, ţe jsou nejen zajímavá, ale rovněţ jsou v lékařské praxi velmi často 

zdrojem problémů, na které jsem se snaţila v této práci upozornit.  

Výše uvedená témata se na jedné straně dotýkají autonomie a svobodné vůle pacienta, 

který by měl mít právo si svobodně zvolit mezi ţivotem a smrtí, léčbou a neléčením 

v závislosti na tom, jaký je jeho aktuální zdravotní stav a jaká je prognóza jeho onemocnění a 

jaké mohou být přínosy a rizika léčby stejně tak jako v závislosti na svém osobním 

přesvědčení. Na druhé straně by lékař měl pacienta léčit a v případě, ţe neučiní určité léčebné 

úkony nebo pomůţe pacientovi na jeho ţádost zemřít, zakládá toto jeho jednání v mnoha 

případech jeho trestní odpovědnost. 

Následkem výše uvedeného se můţe zájem pacienta, který si např. nepřeje jiţ 

pokračovat ve vyčerpávající léčbě a přeje si humánně ukončit svůj ţivot, dostat do konfliktu 

se zájmem lékaře, který má povinnost pacienta léčit. Snaţila jsem se poukázat na různé 

aspekty zmíněných problémů, na jejich pozitivní přínos stejně jako na moţnosti zneuţití.  

V poslední kapitole této práce jsem se snaţila upozornit na to, ţe současná právní 

úprava je někdy zastaralá, neúplná, popř. zcela chybí, nebo je rozporuplná, coţ můţe 
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v určitých situacích vést k nejistotě jak na straně lékaře, tak na straně pacienta a snaţila jsem 

se rovněţ navrhnout moţnosti řešení. 

Práce je zaměřená pouze na určitý okruh trestněprávních aspektů vztahu lékaře a 

pacienta a jejím účelem rozhodně není podat vyčerpávající přehled v této oblasti. Druhá část 

práce týkající se problematiky eutanazie, dříve vyslovených přání a zejména návrhů toho, co 

by se dalo změnit nebo vylepšit ve stávající právní úpravě, je částečně zaloţena na mých 

osobních názorech, takţe se mohou lišit od názorů jednotlivých autorů publikací, odborníků 

na zdravotnické právo i jednotlivců z řad laické veřejnosti a nemusí se s nimi kaţdý ztotoţnit.  
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Název práce v anglickém jazyce 

Relationship doctor- patient – criminal aspects 

Summary 

The purpose of my thesis is to analyse criminal aspects of the relationship between a 

doctor and an patient. The reason for my research is that I think this topic does not recive 

enough attention in Czech republic as it deserves. 

The thesis is composed of five chapters, each of them dealing with different aspects of  

doctors criminal lability. I dedicated m attention  only to doctors criminal lability, not  to the 

criminal liability of patient. 

Chapter One is introductory and defines basic terminology used in the thesis as types 

of lability, basic aspects of relatinship between doctor and patient, medical experiment, 

specific aspects of criminal lability in medicine and another terminology which is often used 

in medical law. The chapter is  devided in nine parts. 

Chapter Two is dedicated to crimes which are usually committed by doctors practising 

their profession. The chapter is divided five parts, using the same system and order as in 

czech Penal Code.  

Chapter Three is subdivided in two parts. Part one is dedicated to euthanasia and legal 

problems which are united with euthanasia. Chapter three examines relevant czech legislation 

and problems in czech legislation united with euthanasia. This part of chapter also deals with 

advantages and disadvantages of euthanasia. Part two is dedicated to assisted suicide. 

Chapter Four concentrates on problems resulting from living will and do not 

resuscitace instructions. This chapter also examines czech legislation and describes 

advantages and disadvantages of living will and DNR instructions. 

Conclusions and recommendations are drawn in Chapter Five. In Chapter five I 

suggest that a new legislation should be bassed.  
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