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Úvod 
 

Říká se, že zdraví máme jen jedno a je velmi důležité o něj pečovat. Někdy tuto 

péči laik sám nezvládne a musí vyhledat lékařskou pomoc. V tu chvíli vzniká vztah 

mezi lékařem a pacientem, vztah, který má mnoho aspektů a jehož rozvoji se dle mého 

názoru stále nevěnuje dostatek prostoru.  

Ve své diplomové práci se chci zabývat vztahy mezi lékaři a pacienty a jejich 

trestněprávními aspekty. Toto téma jsem zvolila nejen pro jeho zřejmou atraktivnost, ale 

i proto, že se jedná o zásadní vztahy v životě každého z nás a je potřeba je dále 

rozebírat, aby se do povědomí lidí dostalo co nejvíce informací. 

Chci se ve své práci věnovat vymezení toho, co vlastně rozumíme medicínským 

právem, jaké subjekty zahrnuje, a hlavně se chci pokusit o důkladný rozbor vztahu, 

který vzniká mezi lékařem a pacientem při výkonu zdravotní péče. Trestněprávní 

hledisko je tím nejpřísnějším měřítkem, které můžeme pro hodnocení tohoto vztahu 

zvolit. Trestní právo představuje ultima ratio, dle Jelínka jde o „nejpřísnější prostředek, 

který má stát k dispozici k ochraně taxativně vymezených zájmů, doplňuje ochranu 

poskytovanou normami jiných odvětví práva, nastupuje tam, kde ostatní právní 

prostředky se ukáží jako nečinné.“
1
 Zdraví a život jedince jsou hodny nejpřísnější 

ochrany, proto je potřeba vnímat vztahy, které vznikají při poskytování zdravotní péče i 

z trestněprávního hlediska. Nejde samozřejmě pouze o vztah lékaře k pacientovi, 

trestněprávní ochrana se vztahuje i na chování pacienta vůči lékaři. Domnívám se ale, 

že tento vztah není natolik specifický, aby vykazoval obecné znaky, které je možné 

generalizovat. Naopak v průběhu poskytování zdravotní péče se některé jevy na straně 

zdravotnického personálu opakují natolik, že se domnívám, že je možné je 

generalizovat pro potřeby diplomové práce.  

Výkon lékařského povolání je nesmírně zodpovědná činnost, která klade na 

jedince vysoké nároky. Je smutnou skutečností, že stále přetrvává paternalistický 

přístup lékařů k pacientům, kdy pacienti nejsou v žádoucí míře partnery diskuze, ale 

figurují jako objekty výkonu léčení. Nejde jen o chybu v přístupu lékařů, zdá se, že zde 

selhává celý systém, který nepodporuje žádoucí stav, naopak pacienty, kteří projeví svá 

přání, která se lékařům jeví jako nestandardní, staví do nepříjemné pozice. Vzniká pak 

                                                 
1
 JELÍNEK, Jiří a kolektiv, Trestní právo hmotné, 3. vydání, Praha: Leges, 2013, str. 24 
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prostor pro nepřátelství mezi lékaři a pacienty, a to z důvodů nedostatečné důvěry 

jedněch k druhým. Toto nepřátelství, či jen nedůvěra čím dál častěji vyúsťují do 

soudních sporů, které dostávají stále větší mediální prostor. Na základě mediálních 

dezinterpretací a zkratkovitých výkladů pak může veřejnost získat pocit, že 

spravedlnosti není učiněno zadost. Pramení to z neznalosti okolností sporů, z neznalostí 

právních ustanovení a jiných podstatných okolností. V případě trestního práva je možné 

odsouzení jen tehdy, pokud je vina prokázána nade vší pochybnost, což je u případů 

medicínského práva problematické. Lidský organismus je složitý a jen těžko se 

prokazuje, že nějaký lékařský zásah byl příčinou porušení hodnot chráněných trestním 

právem.  

Budu se tedy ve své práci věnovat popisu vývoje vztahu lékaře a pacienta, 

důležitým aspektům tohoto vztahu a v závěru zmíním nejčastěji se vyskytující trestné 

činy, které vznikají v souvislosti s výkonem povolání lékaře. Tato práce si neklade za 

cíl popsání všech aspektů daného předmětu. Chtěla bych, aby tato práce sloužila jako 

shrnutí dané problematiky, které umožní pochopit souvislosti a nabídne prostor pro 

hlubší detailnější zkoumání konkrétního vybraného aspektu.  
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1. Medicínské právo
2
  

 
 Zdravotnictví hraje zásadní roli v životě každého z nás. Dříve nebo později 

přicházíme do kontaktu se zdravotnickými pracovníky, v praxi si ověřujeme, jak 

prosazovat svá zákonná práva, na vlastní kůži poznáváme úskalí komunikace mezi 

pacientem a lékařem.  

Medicínské právo by mělo prezentovat takovou úpravu vztahů, a ochranu 

hodnot, která by vedla ke vzniku kvalitních vztahů ve zdravotnictví, mezi 

zdravotnickými pracovníky navzájem, ale i mezi zdravotníky a pacienty. Zdravotnictví 

je dynamický obor, který se neustále vyvíjí, poznatky a přístupy se mění a na tyto 

změny je nezbytné reagovat. Důležitost medicínského práva vychází ze samotného 

účelu zdravotnictví, tím je v první řadě ochrana zdraví a lidského života.  

V důsledku společenských změn a také postupných změn v přístupu k 

pacientům, čelí zdravotnictví, zdravotnická zařízení a lékaři zvýšenému zájmu 

veřejnosti. Medicínské právo by mělo být prostředkem k regulaci vztahů ve 

zdravotnictví, jeho vymezení je základním krokem k dalšímu pochopení vztahů, které 

při jeho výkonu vznikají. Toto vymezení medicínského práva je ale zároveň velmi 

obtížné. Medicínské právo není považováno za samostatné právní odvětví, stojí na 

pomezí mezi právem veřejným a právem soukromým. Je považováno za jakýsi kompilát 

právních předpisů, který zahrnuje normy a pojmy mimo jiné práva správního, 

občanského, trestního či pracovního.
3
 Vlastně ani samotný pojem medicínské právo 

není ustáleným termínem, můžeme se setkat s pojmem zdravotnické právo, či právo 

zdravotní. Pod medicínské právo pak můžeme zařadit další okruhy, je nadřazené pojmu 

lékařské právo. Lékařské právo je součástí práva medicínského, týkající se vztahů 

mezi lékařem a pacientem. Právě na tuto část medicínského práva je upřena největší 

pozornost, snad proto, že je nejvíce vidět i pro širší veřejnost. Císařová a Sovová rozdíl 

mezi medicínským a lékařským právem ukazují na úkolech, které každému z nich 

přiřazují: „Úkolem lékařského práva je spojit dohromady právní a etické vztahy mezi 

pacientem, lékařem a společností. Úkolem medicínského práva je pak regulovat nejen 

                                                 
2
 V pracích různých autorů se můžeme setkat i s označeními zdravotnické či zdravotní právo, v této práci 

se budu jednotně držet označení medicínské právo. 
3
 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, SOVOVÁ, Olga, Trestní právo a zdravotnictví, 1. vydání, Praha: Orac, 2000, 

str. 9, 
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vztahy při poskytování léčebné péče, ale veškeré právní vztahy související se zákonem 

zaručenou péčí o zdraví.“
4
 

Obtíže s určením kam až sahá medicínské právo a které otázky pod něj ještě 

spadají, neřeší jen čeští právní teoretici. I v angloamerickém právním systému je situace 

podobná, jak uvádí Herring: „Pokud bychom uvažovali, že medicínské právo
5
 se zabývá 

hlavně vztahem pacientů a lékařů, bylo by toto pojetí příliš úzké, pomíjející například 

problematiku veřejného zdraví, či zařízení poskytující lékařské služby. (…) Nelze 

přirozeně určit místo, kde stanovit hranice mezi tím co je a co už není medicínským 

právem.“
6
 Hranice medicínského práva je neostrá, přestože hraje čím dál větší roli v 

našich životech. Domnívám se, že po přijetí klíčových zákonů v oblasti zdravotní péče
7
 

by se měla i ve větší míře rozvinout diskuze o samotném předmětu medicínského práva. 

 

1.1. Vztah medicínského a trestního práva 

 
Problémy vznikající v medicínském právu lze řešit několika způsoby. Jak uvádí 

Holčapek: „Právo, a to nejen občanské a trestní, se v zájmu účinné generální i 

individuální prevence neobejde bez rozhodování sporů a ukládání sankcí. Právní sankce 

jsou přitom na rozdíl od morálních stanoveny v podobě organizovaného donucení, 

předem normativně určeny a ukládány státním aparátem.“
8
 

Trestní právo se ve vztahu k medicínskému právu použije, pokud dojde k natolik 

závažnému porušení zájmů chráněných zákonem, že by postup podle jiných právních 

předpisů nebyl dostačující. Jedná se o krajní prostředek, prostředek ultima ratio 

"poslední instance", který nastupuje až tam, kde ostatní právní prostředky nejsou 

účinné.
9
 Jak uvádějí Císařová a Sovová: „Přistupovat k řešení medicínských problémů 

pouze metodami trestního práva by vedlo k neuspokojivým výsledkům. (…) Existuje 

                                                 
4
 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, SOVOVÁ, Olga, Trestní právo a zdravotnictví, 2. vydání, Praha: Orac, 2004,  

str. 12 
5
 Herring používá pojem medical law 

6
 HERRING, Jonathan, Medical law and ethics, 2nd. edition, Oxford: Oxford University Press, 2008, str. 

2, vlastní překlad  
7
 Zejména se jedná o zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních 

službách č. 373/2011 Sb. 
8
 HOLČAPEK, Tomáš, Dokazování v medicínskoprávních sporech, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2011, s. 15  
9
 Více o této otázce viz JELÍNEK, Jiří a kolektiv, Trestní právo hmotné, 3. vydání, Praha: Leges, 2013, 

str. 24 an. 
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tendence řešit problémy vztahu lékař-pacient především trestněprávní cestou. Tento 

trend vede k pocitu ohrožení lékaře a narušení důvěry mezi ním a pacientem.“
10

 

Žádoucí je, aby se medicínské právo, resp. lékařské právo přibližovalo svou podstatou 

právu občanskému. Soukromoprávní vztahy jsou na rozdíl od vztahů veřejnoprávních 

založeny na rovnosti subjektů. Vztah mezi lékařem a pacientem by tedy měl být 

považován za smluvní vztah, kdy žádný ze subjektů není v nadřazeném postavení a 

tudíž oprávněn direktivně nařizovat druhému. Lékař nabízí služby, které pacient může 

využít. Sovová k tomu dodává: „Z hlediska trestní odpovědnosti zdravotnických 

pracovníků je třeba zdůraznit, že ne každé porušení jejich povinností je třeba stíhat 

prostřednictvím trestního práva.(…) Většina porušení povinnosti ve zdravotnictví, a to i 

při způsobení škody, je totiž nedbalostní a stačí zde jen využít jiných druhů právní 

odpovědnosti.“
11

 

  

                                                 
10

 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, SOVOVÁ, Olga, Trestní právo a zdravotnictví, 2. vydání, Praha: Orac, 2004, 

str. 12 
11

 SOVOVÁ, Olga: Zdravotnická praxe a právo, 1. vydání, Praha: Leges, 2011, str. 171 
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2. Základní pojmy medicínského práva 

 
 Stejně jako je obtížné určit hranice medicínského práva, je obtížné určit, které 

pojmy vlastně medicínské právo tvoří. Setkáváme se s mnoha pojmy, které stojí za to 

vyložit, ale tato práce si neklade za cíl je všechny definovat, protože k výkladu 

trestněprávního vztahu lékaře a pacienta postačí vyložit několik základních pojmů, které 

se zkoumaného vztahu týkají nejtěsněji. 

Některé z uváděných pojmů nemají svou legální definici, přesto se pokouším 

spolu s citovanými autory co nejlépe vystihnout smysl daného pojmu, případně uvádím 

zdroje, ve kterých je možné hledat podrobnější informace.  

 

2.1. Lékař
12

 

 

 Dle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné 

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 

zubního lékaře a farmaceuta, je jednou z podmínek, která musí být splněna k nabytí 

způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, či farmaceuta, nabytí odborné 

způsobilost. Pro lékaře je tímto zákonem v §4 odst. 1. odborná způsobilost vymezena 

takto: „Odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře se získává absolvováním nejméně 

šestiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v 

akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné 

lékařství.“
13

 Kromě odborné způsobilosti je k získání způsobilosti k výkonu těchto 

povolání potřeba zdravotní způsobilost a bezúhonnost, tak jak je definuje zákon o 

lékařských povoláních.   

 Další povinnosti pro lékaře vyplývají ze zákona č. 220/1991 Sb., o České 

lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, kde mezi 

                                                 
12

 Pojem lékař je užším pojmem než označení zdravotnický pracovník. Z důvodu přílišné obecnosti a 

obsáhlosti pojmu zdravotnický pracovník vymezuji pouze pojem lékař, domnívám se, že pro potřeby této 

práce, ve snaze držet se tématu, je tato definice dostačující. Pojem zdravotnický pracovník je vymezen a 

používán například v zákoně o zdravotnických službách a v zákoně o specifických zdravotních službách. 

Toto vymezení je ale vždy jen pro účely daného zákona a tedy k nevhodné k použití v obecné rovině v 

tomto výkladu.  
13

 Odborná způsobilost k výkonu povolání zubního lékaře, resp. farmaceuta je stanovena rozdílně s 

ohledem na daný studijní program a potřeby získání praxe před samotným výkonem povolání. 
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ty základní patří členství v příslušné profesní komoře. Z tohoto členství následně 

vyplývají další povinnosti. 

 Je potřeba dodat, že pro pacienta je lékařem ten, kdo se zabývá jeho zdravotním 

stavem, ať už se jedná o obvodního lékaře, operatéra, či lékaře při lékařské vizitě. 

Každý, kdo přichází do styku s pacientem z pozice lékaře, přijímá díl odpovědnosti 

nejen za pacientův zdravotní stav, ale i za vývoj celého vztahu mezi lékařem a 

pacientem.  

 

2.2. Pacient 

 

 Pojem pacienta nebyl dlouhou dobu legálně vymezen. S nabytím účinnosti 

zákona o zdravotních službách
14

 se již můžeme opřít o legální, byť velmi obecnou 

definici: „Pacientem se rozumí fyzická osoba, které jsou poskytovány zdravotní 

služby.“
15

 K pochopní toho, kdo je podle daného ustanovení zákona pacientem je ještě 

potřeba vědět co se rozumí zdravotnickými službami. Tento výklad podává §2 zákona o 

zdravotních službách. Mimo jiné se zdravotními službami rozumí poskytování 

zdravotní péče zdravotnickými pracovníky (dle zákona o zdravotních službách), 

konzultační služby, zdravotnická záchranná služba, ale i zdravotní služby v rozsahu 

činnosti odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení.
16

  

Se statusem pacienta fyzická osoba nabývá práva a povinnosti, které jsou 

podrobněji stanoveny v §28 an. zákona o zdravotních službách.  

 

2.3. Jednání lege artis 

 

 Jedna z klíčových informací potřebná k posuzování odpovědnosti lékaře za 

následek jeho zákroku je, jestli bylo při něm postupováno lege artis. Profesorka 

Císařová tento pojem definuje takto: „Jednáním lege artis je označován způsob léčení, 

prevence a diagnostiky, který je v souladu s nejvyšším stupněm vědeckého poznání a 

                                                 
14

 1. 4. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, který mimo jiné nahradil zákon o péči o zdraví lidu, který byl za dobu své účinnosti více než 

padesátkrát novelizován.  
15

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, §3 odst. 1  
16

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, §2  
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praxe. Doslovně to v překladu znamená zákonným způsobem, nejde však o žádný zákon, 

který by určoval, jak má být při léčbě postupováno.“
17  

 Protože neexistuje právní předpis, který by stanovil postup lékaře pro každý 

jednotlivý případ, je konečné rozhodnutí o léčebném postupu či medikaci na ošetřujícím 

lékaři. Měl by se držet doporučených medicínských standardů a postupovat, jak již bylo 

řečeno výše, v souladu se současnými poznatky lékařské vědy. Postavení medicínských 

standardů dále rozvádí Hrib: „Neexistuje žádná závazná norma, která by určovala 

detailně konkrétní postup lékaře podle současných poznatků lékařské vědy (…) proto 

jsou přijímány medicínské standardy, které se stávají obecně závazným předpisem a 

stanovují postupy při léčení určitých onemocnění. Tím je dán rámcově nejen léčebný 

režim, ale jsou naznačena i technická vybavení a personální obsazení zdravotnických 

pracovišť.“
18

  

 Pokud nebylo při zdravotní péči postupováno v souladu s lege artis, označujeme 

takový postup jako non lege artis, nebo někdy vitium artis, tj, jako „chyba v umění“. 

Pokud v příčinné souvislosti s jednáním non lege artis došlo k ohrožení, či porušení 

zákonem chráněných zájmů, nastupuje za to odpovědnost lékaře, který takto postupoval. 

Musíme rozlišovat situace, kdy lékař postupoval lege artis, a přesto došlo k nechtěnému 

následku, a situace kdy lékař lege artis nepostupoval (postupoval non lege artis) a buď k 

nežádoucímu následku došlo, nebo nikoliv.  

 K tomu uvádí Holčapek: „Pokud je postup, kterým lékař k diagnostickému 

závěru došel, podle obecného standardu a pravidel medicínské profese přijatelný, není 

protiprávním jednáním poskytovatele zdravotní péče, byla-li stanovená diagnóza přes 

veškeré snahy mylná.“
19

 Je potřeba se ale vyvarovat směšování dodržování právních 

norem a dodržování postupu lege artis. Přestože obsahy obou jsou téměř totožné, 

rozdíly mohou existovat. Lékař jednající non lege artis jedná zpravidla protiprávně, ale 

nemusí to platit ve všech případech. Jak dále uvádějí Císařová a Sovová: „Lékař nikdy 

                                                 
17 

CÍSAŘOVÁ, Dagmar, SOVOVÁ, Olga, Trestní právo a zdravotnictví, 2. vydání, Praha: Orac, 2004, 

str. 21 
18

 HRIB, Nikolaj, Kriminalistika a zdravotnictví, Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 94 
19

 HOLČAPEK, Tomáš, Dokazování v medicínskoprávních sporech, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2011, str. 100 
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nemůže být soudem potrestán proto, že jednal non lege artis, nýbrž vždy jen za to, že 

jednal v rozporu s některým právním přepisem.“
20

  

Stolínová a Mach dále dodávají: „Při chybném stanovení diagnózy nelze automaticky 

hovořit o chybě ošetřujícího lékaře. Diagnóza je v podstatě medicínskou hypotézou o 

příčině, stavu, lokalizaci a dalších rysech onemocnění. Pro otázky odpovědnosti je 

rozhodující pouze to, zda lékař využil všechny dostupné přiměřené vyšetřovací 

prostředky, zda uvažoval i o možnosti jiné diagnostické alternativy ap.“
21

 

 Určit, kdy se jedná o postup lege artis a kdy nikoliv je v praxi velmi složité a 

hrají zde roli i další aspekty jako je typ pracoviště, jeho faktické vybavení, samozřejmě 

také stanovisko pacienta.
22

 

 

2.4. Jednání vitium artis 

 

 Málo používaný pojem, který úzce souvisí s výše vyloženým termínem lege artis 

je pojem vitium artis. Císařová a Sovová vysvětlují širší souvislosti používání tohoto 

pojmu: „Dříve chápán jako chyba v lékařské činnosti, „chyba v umění“. Souvisel s tím, 

že se povolání lékaře chápalo jako profese se stavovskými privilegii, kde právní 

odpovědnost neexistuje nebo je ve srovnání s jinými profesemi modifikována, a vždy 

nebo převážně se v ní rozhoduje v rámci profesních organizací a komisí. V souvislosti se 

zrovnoprávňováním vztahu lékař - pacient je tento pojem považován za překonaný.“
23

  

V současné době se pojem příliš nepoužívá. Nejvíce se operuje s pojmem lege artis 

(příp. non lege artis), ale vitium artis má trošku jiný význam. Mohou nastat situace, kdy 

sice lékař celkově postupovat v souladu s profesními standardy a doporučeními, ale 

přesto došlo k nějakému dílčímu nezdaru. Nejednalo se tedy o postup non lege artis, ale 

nelze ani zcela říct, že by se jednalo o postup lege artis. Mach to vysvětluje 

následovně: „Celkový postup v péči o pacienta byl odborně správný, ale v důsledku 

„nedostatku umění“ došlo k pochybení při celkově správném postupu. (…) Je-li 

                                                 
20

 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, SOVOVÁ, Olga, Trestní právo a zdravotnictví, 2. vydání, Praha: Orac, 2004, 

str. 20 
21

 STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan, Právní odpovědnost v medicíně, 2. vydání, Praha: Galén, 2010, str. 

171 
22

 STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan, Právní odpovědnost v medicíně, 2. vydání, Praha: Galén, 2010, str. 

169 
23

 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, SOVOVÁ, Olga, Trestní právo a zdravotnictví, 1. vydání, Praha, Orac, 2000, 

str. 18 
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konstatováno, že lékař neporušil své profesní povinnosti, ale přesto došlo v jeho práci k 

určitému dílčímu pochybení, které je přípustnou mírou rizika při jeho výkonu 

lékařského povolání, nelze dovodit porušení právní odpovědnosti ze strany lékaře, tedy 

ani jeho právní odpovědnost.“
24

 V rozhodnutích soudů se ale nuance mezi pojmy často 

nerozlišují, proto se může stát, že pojem vitium artis je s pojmem non lege artis 

zaměněn, což samozřejmě nepřispívá k vyjasnění terminologie. Jsou však soudní 

rozhodnutí, která se snaží postihnout rozdíly mezi uváděnými pojmy tak, aby 

nedocházelo k dezinterpretacím. Jedním z nich je usnesení nejvyššího soudu 

3 Tdo 777/2010-54, kdy se soud snažil vystihnout nuance mezi pojmy lege artis, non 

lege artis a vitium artis.
25

 Přesto z něj jednoznačné rozdíly nevyplývají. Je to ale 

pochopitelné, pro účely soudních rozhodnutí je dle mého názoru pojem vitium artis 

nadbytečný a zbytečně komplikuje již tak složitou situaci dokazování v medicínském 

právu. 

 

2.5. Informovaný souhlas 

 

 Informovaný souhlas je nezbytnou podmínkou provedení lékařského zákroku 

pacientovi. Jde o souhlas, který pacient dá k provedení zákroku poté, co je správně a 

dostatečně o zákroku poučen. Informovaný souhlas musí být udělen předem.
26 

 

 V České republice se informovaný souhlas začal používat v roce 2001, kdy byla 

ratifikována Úmluva o biomedicíně. Článek 5 Úmluvy o Biomedicíně říká doslova: 

„Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu 

dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem 

řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. 

Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.“
27

 S přijetím zákona o 

                                                 
24

 MACH, Jan, Medicína a právo, 11. vydání, Praha: C. H. Beck, 2006, str. 56 
25

 Usnesení 3 Tdo 777/2010-54: Nedostatek umění (tzv. vitium artis), kterého se dopustil lékař při výkonu 

svého povolání, může spočívat i v tom, že nenařídil okamžitý převoz pacienta na specializované 

pracoviště, ačkoli si byl vědom závažnosti jeho zdravotního stavu a toho, že s ohledem na materiální a 

personální vybavení mu není schopen poskytnout širší, specializovanější a intenzivnější péči. Takový 

postup pak za splnění dalších podmínek může naplňovat znaky některého nedbalostního trestného činu. 
26

 Podrobnější informace o problematice informovaného souhlasu nabízí např. publikace ŠUSTEK, Petr, 

HOLČAPEK, Tomáš, Informovaný souhlas, Praha, ASPI, 2007 
27 Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a 
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zdravotních službách se pojem informovaného souhlasu stává součástí práv pacienta. 

Zákon v §34 definuje, co se považuje za informovaný souhlas a dále uvádí, že až na 

zákonem stanovené případy se pacientovi zdravotní služby poskytují pouze s jeho 

svobodným informovaným souhlasem.
28

 

 Zákrok provedený bez informovaného souhlasu je protiprávní, protiprávní je i 

zákrok provedený se souhlasem, ale neinformovaným, což se často opomíjí. V případě 

neinformovaného souhlasu je ale případné dokazování velmi obtížné. Povinnost 

informovaného souhlasu ale v žádném případě neznamená, že pokud pacient nebyl 

poučen o něčem nepravděpodobném, tak že se hned jedná neplatný souhlas. Není v 

lidských silách vyjmenovat všechny komplikace, které se mohou přihodit. Jak dodává 

Holčapek: „Koncepce neplatnosti souhlasu při sebemenší nedostatečnosti poučení by 

naopak neúnosně rozšiřovala odpovědnost zdravotnických pracovníků a zařízení." 

Pacient by měl prokázat "že kdyby určitou skutečnost, která mu nebyla sdělena, znal, 

dost dobře by se mohlo stát, že by se rozhodl zákrok nepodstoupit.“
29

  

 

2.6. Negativní revers 

 

V existenci institutu negativního reversu proti sobě stojí právo pacienta na 

ochranu osobnosti, a tedy odmítnutí léčby po náležitém poučení, a povinnost lékaře 

léčit. Je upraven v §34 odst. 4 zákona o zdravotních službách. Pokud pacient po 

dostatečném informovaném poučení odmítá vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotní 

péče, je poučen znovu, tentokrát i o možných vážných důsledcích neposkytnutí péče na 

jeho zdraví nebo život. Pokud pacient i nadále odmítá vyslovit souhlas, učiní o tom 

písemné prohlášení (revers).  

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 98/2012 Sb. stanovuje, co by měl negativní revers 

obsahovat, kromě běžných náležitostí (jako je datum, jméno ošetřujícího lékaře, 

vyjádření pacienta a jeho podpis) údaj o zdravotním stavu pacienta a potřebných 

                                                                                                                                               
medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně. Vstoupila v platnost na základě svého článku 33 

odst. 3 dne 1. prosince 1999. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 4 téhož článku 

dne 1. října 2001. 
28

 srov. §28 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
29

 HOLČAPEK, Tomáš, Dokazování v medicínskoprávních sporech, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 

2011, str. 112 - 113an 
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zdravotních službách, údaj o možných následcích odmítnutí potřebných zdravotních 

služeb pro zdraví pacienta. 

Přestože pacienti mají právo na využití negativního reversu, stává se, že poučení, 

které dostanou od lékaře, které má vysvětlit důsledky neposkytnutí péče, bývá úmyslně 

podáváno tak, aby v pacientovi vzbudilo strach vzdát se zdravotní péče. Podle mého 

názoru se může jednat i o jistou manipulaci s fakty, kterou vytváří osoba, která má jako 

lékař přirozenou autoritu a více informací než pacient. Je to ovšem pochopitelné, 

protože pokud již není pacienta nutno monitorovat v lékařském zařízení, je propuštěn, 

lékaři jsou přesvědčení o tom, že konají správně. Na druhou stranu se zde nezohledňuje 

faktor psychického rozpoložení pacienta. Lékaři se zaměřují většinou pouze na tělesnou 

stránku problému, ale pokud se pacient v lékařském zařízení cítí psychicky špatně a je 

schopen se o sebe postarat doma, měl by mít tuto možnost bez stigmatizace ze strany 

lékaře.  

Odmítnutí péče lze považovat za formu pasivní euthanasie, protože pacient má 

možnost odmítnout léčbu, která by mu případně zachránila život.  

 

2.7. Terapeutické privilegium  

 

 Za terapeutickým privilegiem se považuje diskutované právo lékaře nesdělit 

určitou informaci z obavy, že by to mohlo uškodit pacientovu zdraví. Úmluva o 

biomedicíně v článku 10 stanovuje, že uplatnění pacientova práva na informace o 

zdravotním stavu může zákon ve výjimečných případech v zájmu pacienta omezit. 

Až od přijetí zákona o zdravotních službách nebylo terapeutické privilegium v českém 

právu přesně upraveno. Kvůli neexistenci přesné úpravy byla tato možnost pacienta 

plně neinformovat ze strany lékařů nadužívána. Lékař často rozhodoval, že znalost rizik 

a možných komplikací by zbytečně zatěžovat psychiku pacienta a neinformoval ho.
30

 

Nově tuto problematiku řeší zákon o zdravotních službách. V §32 odst. 1 stanovuje 

právo pacienta vzdát se práva na informace. Ve 2. odstavci následně definuje, za jakých 

podmínek je možné pacienta plně neinformovat: „Informace o nepříznivé diagnóze 

nebo prognóze zdravotního stavu pacienta může být v nezbytně nutném rozsahu a po 

dobu nezbytně nutnou zadržena, lze-li důvodně předpokládat, že by její podání mohlo 

                                                 
30

 SOVOVÁ, Olga, Zdravotnická praxe a právo, 1. vydání 1, Praha: Leges, 2011, str. 56 
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pacientovi způsobit závažnou újmu na zdraví.“
31

 Dále jsou taxativně vyjmenovány 

případy, kdy informace nesmí být zadrženy. Mezi jinými je to v případě, že si pacient 

žádá výslovně o přesnou a pravdivou informaci, aby si mohl zajistit osobní záležitosti.
32

 

Vzhledem k tomu, že je nyní povinnost pacienta informovat, resp. podmínky, za kterých 

mohou být informace o zdravotním stavu zadrženy, stanoveny zákonem, měli by lékaři 

tato zákonná ustanovení dodržovat. Samozřejmě je stále na jejich posouzení, kdy je 

skutečně vzhledem k pacientovu stavu vhodnější některé informace nepodávat, ale 

obecně je potřeba sledovat trend, který směřuje k větší informovanosti pacientů tak, aby 

mohli zodpovědně rozhodovat například o dalších krocích léčby, případně odmítnutí 

léčby.  

  

                                                 
31

 zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, §32 odst. 2 
32

 zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, §32 odst. 2, písm. c) 
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3. Základní prameny medicínského práva  

 
 Jak již bylo řečeno, medicínské právo zasahuje do několika právních odvětví a 

nemá přesné hranice. Proto existuje mnoho pramenů, o kterých lze říct, že se týkají 

právě medicínského práva. Předkládám zde výčet těch základních mezinárodních úmluv 

a vnitrostátních předpisů, které nelze opominout a které považuji za stěžejní pro tuto 

práci. Samozřejmě se nejedná ani zdaleka o výčet konečný.   

3.1. Mezinárodní úmluvy 

 

 Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s 

aplikací biologie a medicíny,
33

 byla Českou republikou v roce 1998 signována a v roce 

2001 byla ratifikována. Úmluva o biomedicíně má dva dodatkové protokoly, dodatkový 

protokol týkající se zákazu klonování lidské bytosti a dodatkový protokol týkající se 

transplantace tkání a orgánů lidského původu. Je jedním ze základních mezinárodních 

dokumentů medicínského práva, snaží se stanovit minimální standard zdravotní péče 

pro všechny členské státy, proto jsou její ustanovení spíše rámcová. Velkým přínosem 

je, že určuje směr, kterým by se na vztahy ve zdravotnictví mělo nahlížet. Haškovcová 

to shrnuje takto: „Úmluva o biomedicíně je založena na strategii důsledného 

partnerského vztahu mezi lékařem a pacientem, který v naší běžné klinické praxi ještě 

není vždy a všude ustálenou majoritní strategií.“
34

 Některé instituty například u nás 

nemají svou tradici a donedávna nebyly upraveny vnitrostátními předpisy.
35

 

 Preambule Úmluvy o biomedicíně uvádí další zásadní mezinárodní dokumenty, 

které členské státy Rady Evropy, další státy a Evropské společenství, signatáři Úmluvy 

měli na paměti. Jedná se o Všeobecnou deklaraci lidských práv vyhlášenou Valným 

shromážděním Organizace spojených národů dne 10. prosince 1948, která je formálně 

nezávazným dokumentem, ale zároveň nejznámějším katalogem lidských práv. Dále 

Úmluvu na ochranu lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950, 

jejímiž smluvními stranami jsou všechny členské státy Rady Evropy. Jedná se o katalog 

                                                 
33

 č. 96/2001 Sb. mezinárodních smluv, dále také Úmluva o biomedicíně 
34

 HAŠKOVCOVÁ, Helena, Informovaný souhlas - proč a jak?, 1. vydání, Praha: Galén, str. 9 
35

 Např. tzv. living will - institut dříve vysloveného přání. Do přijetí zákona o zdravotních službách, (kde 

je dříve vyslovené přání upraveno v §36), nebyl tento institut upraven v žádném národním předpisu, 

pouze v doporučujících stanoviscích orgánů a lékařských spolků, které ale nemají formální právní 

závaznost.  
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lidských práv a svobod, závazný pro smluvní státy, ale jak zdůrazňuje Křepelka: „ani 

úmluva, ani její dodatkové protokoly neurčují základní právo na zdraví/zdravotní péči. 

Zdravotnictví se tak týká jen nepřímo.“
36

  

 Evropská sociální chartu ze dne 18. října 1961 má pouze rámcový charakter. 

Práva touto chartou zakotvená nejsou zpravidla přímo uplatnitelná. Postihuje právo na 

ochranu zdraví (čl. 11), právo na dostupnou lékařskou péči a pomoc (čl. 13). 

Prosazování práv nezajišťuje Rada Evropy, ale jak shrnuje Křepelka: „základním 

nástrojem prosazování Charty je hodnocení smluvních stran Evropským výborem 

sociální práv na základě jejich zpráv. Výbor smí při zjištění nedostatků formulovat 

doporučení smluvní straně, aby změnila svou právní úpravu nebo praxi.“
37

 

 Další dokumenty, na které Úmluva o biomedicíně odkazuje, jsou Mezinárodní 

pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech ze dne 16. prosince 1966, Úmluva o ochraně osob se 

zřetelem na automatizované zpracování osobních dat ze dne 28. ledna 1981 a Úmluva o 

právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989. 

 

3.2. Vnitrostátní úprava 

 

 Medicínské právo zažívá v České republice velké změny. Byly přijaty nové 

zákony, které nahrazují předpisy někdy i několik desítek let staré, až 50 krát 

novelizované Přijímají se nové zákony, které mění přístup ke zdravotní péči a 

pacientům. Jak již bylo zmíněno, je nemožné vyjmenovat veškeré zákony, které se 

vztahují k tématu vztahu lékaře a pacienta, proto zde předkládám jen výčet těch 

nejdůležitějších z hlediska této práce.  

 Na prvním místě stojí Listina základních práv a svobod, č. 2/1993 Sb. Zde je 

potřeba zdůraznit obecná ustanovení v hlavě první, která zakotvují přirozená práva 

člověka, deklarují jejich nezadatelnost a garantují je každému ve spojení s čl. 31, který 

zakotvuje právo na ochranu zdraví.  

                                                 
36

 KŘEPELKA, Filip, Evropské zdravotnické právo, Praha: LexisNexis CZ, 1. vydání, 2004,  

str. 29 
37

 KŘEPELKA, Filip, Evropské zdravotnické právo, Praha: LexisNexis CZ, 1. vydání, 2004,  

str. 35 
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 Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, č. 372/2011 

Sb., stěžejní předpis pro celou oblast zdravotnického práva, který nahrazuje mimo jiné 

zákon o péči o zdraví lidu 20/1966 Sb., obsahuje úpravu, která byla dosud roztříštěna 

v řadě zákonů a podzákonných předpisů. Přináší změnu, která vychází z odlišného 

vnímání zdravotnictví, než jaké platilo v roce 1966, přichází s definicemi zásadních 

pojmů a s výčtem práv a povinností pacienta. Jedná se o zásadní dokument, jehož 

kvalitu potvrdí teprve praxe. 

 Zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb., spolu se 

zákonem o zdravotních službách nahrazuje zastaralý zákon o péči o zdraví lidu. 

Upravuje asistovanou reprodukci, sterilizaci, terapeutickou kastraci aj.  

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, nahradil mnohokrát novelizovaný 

trestní zákon č. 141/1961 Sb. Pouhé novelizace původního trestního zákona nemohly 

reflektovat změny, které nastaly ve společnosti, v hodnotách, které má trestní zákon 

chránit. Jak uvádí důvodová zpráva k vládnímu návrhu nového trestního zákoníku: 

„Hluboké ekonomické, politické a sociální změny, ke kterým došlo po pádu totalitního 

režimu koncem roku 1989, postupně významně ovlivnily všechny oblasti života 

společnosti. Nová kodifikace trestního zákoníku je založena na přesvědčení, že ochranu 

demokratického státního a společenského zřízení, práv a svobod jednotlivců a ochranu 

jejich života, zdraví a majetku je třeba dosahovat především mimotrestními prostředky. 

Na protiprávní jednání je třeba reagovat prostředky trestního práva až v krajních 

případech v souladu s pomocnou (subsidiární) úlohou trestního práva v právním řádu a 

ve společnosti. Kriminální politika, sledující kontrolu a potlačování kriminality, musí 

proto spočívat ve vhodném vyvažování prevence a represe.“
38

 Trestní zákoník je 

kodexem trestního práva, danou oblast upravuje komplexním a systematickým 

způsobem. Materie tak není rozptýlena do několika zákonů. 

Vzhledem k tomu, že zkoumaným jevem této diplomové práce jsou 

trestněprávní vztahy mezi lékařem a pacientem, je trestní zákoník jedním ze základních 

legálních zdrojů, ze kterých musíme vycházet. Trestní zákoník definuje mimo jiné vznik 

trestní odpovědnosti i její zánik, okolnosti vylučující protiprávnost, definuje samotný 

                                                 
38

 Důvodová zpráva k návrhu trestního zákoníku. [online]. [cit. 2014-01-14]. Dostupné z: 

http://trestnizakonik.cz/navrh/duvodova-zprava.html 
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trestný čin, trestní sankce a ve zvláštní části poskytuje legální výčet jednotlivých 

trestných činů. 

Mnoho dalších zákonů se týká ať už přímo či nepřímo medicínského práva, či 

vztahů mezi lékařem a pacientem. Výčet této kapitoly zahrnuje jen ty nejpodstatnější. 

Při studiu dané problematiky je však potřeba počítat s dalšími předpisy a to podle 

konkrétního zaměření zkoumání. 

 

3.3. Etické kodexy lékařů a pacientů 

 

Kašparová ve své práci definuje etické kodexy takto: „Etické kodexy představují 

soubory neprávních pravidel, která jsou výsledkem přesvědčení společnosti o tom, co je 

správné. Na rozdíl od právních norem nejsou etické normy ze strany státu vynutitelné, 

jedinou možnou sankcí za jejich nedodržení je společenské odsouzení takového 

jednání.“
39

 

Dodržování etických kodexů není státem vynutitelné, jedná se o jakýsi soubor 

pravidel, které daná skupina lidí považuje za stěžejní. Přestože není možný právní 

postih, za nedodržování etického kodexu hrozí mravní odsouzení, či sankce v rámci 

daného povolání.  

Etický kodex České lékařské komory stanovuje obecné zásady výkonu 

povolání lékaře, upravuje vztahy mezi lékaři navzájem, v §3 se věnuje vztahu lékaře a 

nemocného. Přestože praxe může být mnohdy jiná, tak etický kodex České lékařské 

komory se právě v §3 snaží ukotvit přístup lékaře k pacientům, který je žádoucí. Proto 

stanovuje, že lékař má brát ohledy na práva nemocného. §3 odst. 3 následně stanovuje, 

že „lékař se má vzdát paternalistních pozic v postojích vůči nemocnému a respektovat 

ho jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně 

zodpovědnosti za své zdraví.“
40

 Jedná se o velmi obecný dokument, který by měl sloužit 

jako proklamace základních zásad výkonu povolání. 

Etický kodex pacientů samozřejmě také není souhrnem státem vynutitelných 

zásad. Jedná se opět spíše o proklamaci, o prohlášení práv pacientů, které má 

reprezentovat názory jedné skupiny. Jedná se o dokument, který vlastně pomáhá tuto 

                                                 
39

 KAŠPAROVÁ, Anna, diplomová práce Práva pacientů, obhájeno říjen 2011, str. 16 
40

 Celý text etického kodexu České lékařské komory je ke stažení zde:  Stavovské předpisy ČLK. [online]. 

[cit. 2014-01-14]. Dostupné z: http://www.lkcr.cz/stavovske-predpisy-clk-212.html 
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skupinu definovat, je etickým kodexem. Ač na první pohled nepřináší nic nového, 

zdůrazňuje fakta mnohdy opomíjená, jindy zkreslená. Smyslem tohoto kodexu je vrátit 

lékaři klid k vykonávání práce a jistotu role, pacientovi pak osobně prožívaný pocit péče 

a prostor pro nutnou aktivitu.
41

 

„První etický kodex práv pacientů zveřejněný v USA v roce 1971, jehož 

preambule zní: Já pacient, chci být léčen jako jedinec. Nejsem kus papíru, nejsem 

zboží na prodej, nejsem někdo, s kým se smlouvá. Nejsem stroj na získávání 

náročných informací ani ten, kdo se řadí do soukolí naprogramovaných dat. Jsem 

opravdu žijící jedinec, obdařen pocity, obavami, tužbami, ale i zábranami. Neznám 

vás dobře a odmítám vaše úsilí proniknout do mého těla, do mé duševní rovnováhy a 

do mého soukromí, když jsem nemocen. Chci s vámi spolupracovat, ale jen do té míry, 

pokud mohu já a mně podobní pacienti očekávat z vašeho počínání opravdový 

prospěch.“ 
42

  

Etický kodex "Práva pacientů" v České republice navrhla, po připomínkovém 

řízení definitivně formulovala a schválila Centrální etická komise Ministerstva 

zdravotnictví České Republiky. Tato práva pacientů byla vyhlášena za platná za dnem 

25. února 1992. V jedenácti bodech shrnuje základní práva pacientů.
43

 

  

                                                 
41

 HAŠKOVCOVÁ, Helena, Práva pacientů, 1. vydání, Havířov: Nakladatelství Aleny Krtilové, 1996,  

str. 5 
42

 Text např. v TĚŠINOVÁ, Jolana, ŽĎÁREK, Roman, POLICAR, Radek, Medicínské právo, 1. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2011, str. 6 
43

 Práva pacientů ČR. [online]. [cit. 2014-01-14]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/840 
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4. Vztah lékař – pacient 

4.1. Vývoj vztahu lékaře a pacienta 

 

Vztah mezi lékařem a pacientem prochází vývojem neustále. Tento vývoj 

odpovídá neustále se měnící společenské situaci. Od striktně paternalistického přístupu, 

kdy pacienti lékařům bezmezně důvěřovali, a jakákoliv diskuze o možnostech léčby 

nepřipadala v úvahu, se posouváme k tomu, aby lékaři přistupovali k pacientům jako 

partnerům, se kterými je potřeba diskutovat. Již nemají být pouhým objektem zdravotní 

péče.  

Dříve byla lékaři praktikována tzv. medicína mlčení, Mach o ní mluví  

takto: „Lékař indikovat potřebnou péči, předepisoval léčivé přípravky, vyšetřoval a léčil 

pacienta - a mlčel. Pokud se pacient ptal, bylo mu naznačeno, že obtěžuje.“
44

 

Vývoj vztahu mezi lékařem a pacientem odpovídá i tomu, jak se v průběhu 

historie vyvíjel vztah státu k občanům. V západním světě se lékaři stali rovnými 

partnery diskuze s pacienty přirozeným vývojem. U nás se tento vztah neustále vyvíjí s 

ohledem na postupné změny v nahlížení na práva pacientů. Často zde chybí otevřená 

komunikace, pacient je pouze objektem. Komunikační bariéry, které vznikaly a někde 

stále vznikají z nesprávné komunikace mezi lékařem a pacientem popisuje  

Haškovcová: „Při absenci otevřené komunikace s lékařem neměl pacient prostor pro 

své opodstatněné otázky, pro ventilaci svého strachu a obav, a dokonce ani pro 

rozhodnutí, jakému léčebnému postupu by dal přednost, pokud by existovalo více 

variant.“
45

  

Jistá asymetrie mezi poskytovatelem a příjemcem zdravotní péče je 

samozřejmostí, stejně tak je potřeba říct, že pacienti se často nachází pod tlakem, ať už 

svého zranění, či nemoci, a nemohou tak dostatečně objektivně zhodnotit svou situaci, 

byť by měli všechny potřebné znalosti.
46

 V takovém případě záleží na přístupu lékaře, 

jakým způsobem ke každé konkrétní situaci přistupuje. Každý pacient vyžaduje 

individuální přístup, ale často se stává, že lékaři nemají dostatek času, či vůle, aby se 

pacientům s potřebnou péčí věnovali. Následkem toho, pak může docházet k tomu, že 

                                                 
44

 MACH, Jan, Medicína a právo, 11. vydání, Praha: C. H. Beck, 2006, str. 12 
45

 HAŠKOVCOVÁ, Helena, Informovaný souhlas - proč a jak?, 1. vydání, Praha: Galén, str. 15 
46

 HOLČAPEK, Tomáš, Dokazování v medicínskoprávních sporech, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 

2011, str. 18 
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pacient, odsouhlasí lékařem navrženou léčbu, aniž by znal podrobnosti, či alternativní 

postupy. Jak podotýká Holčapek: „Při mimořádné složitosti a technické náročnosti 

moderní medicíny je v podstatě nemyslitelné, aby se pacient, který není shodou 

okolností lékařem, mohl svými znalostmi lékaři vyrovnat a být mu tak rovnocenným 

partnerem. V takové situaci je pro pacienta ovšem mnohem těžší, aby svá práva, byť by 

mu byla garantována normami sebevyšší právní síly, efektivně prosadil v praxi."
47

 K 

tomu dodává Haškovcová: „Vztah mezi lékařem a pacientem byl, je a bude asymetrický, 

prostě proto, že lékařovo mimořádné vzdělání zakládá jeho výsostné a prestižní 

postavení, charakteristické mj. značnou mocí (nad pacientem).(…)Formální rovnost 

lékaře a pacienta je třeba beze zbytku dodržet, věcná rovnost je nemyslitelná.“
48

 

Je potřeba si uvědomit, že skutečně nemluvíme o vztahu rovného s rovným, ale o vztahu 

dvou partnerů, kteří by se navzájem měli respektovat.  

U nás má tradici paternalistický přístup lékaře k pacientům, který často sami 

pacienti podporují. Lékař je pacienty považován za toho, kdo rozhoduje. Pacienti si 

sami nejsou vědomi svých práv, a pokud ano, neumějí se o ně přihlásit. Změny v tomto 

vztahu by měly přijít postupným vývojem, ale u nás tomu tak nebylo. Přišly jaksi 

direktivně, spolu s tím, jak se Česká republika proměňovala v demokratický stát a 

přistupovala k mezinárodním úmluvám. Následovala snaha přijímat i standardy, které 

platily v západních zemích. Bohužel tato transformace byla provedena značně 

nedostatečně. Úprava vztahů mezi lékaři a pacienty byla roztříštěná, transformace 

neúplná, právní předpisy se novelizovaly, místo aby se přijaly nové, odpovídající 

novému společenskému klimatu. 

 

Právo nemůže vztahy mezi pacientem a lékařem upravit do všech detailů. Přesto 

je potřeba, aby existoval kvalitní právní základ, který bude představovat oporu pro 

žádoucí chování lékařů a pacientů. V současné době můžeme pomalu sledovat změnu  

v přístupu k pacientům alespoň v některých zařízeních. Označení pacient je někdy 

nahrazováno pojmem klient, čímž se zdůrazňuje smluvní vztah, který mezi ním a 

lékařem vzniká. Implikuje tak vztahy rovnoprávnosti a snaží se popřít paternalistický 

                                                 
47
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přístup. Takový přístup ale můžeme pozorovat spíše v soukromých zařízeních, která 

právě na soukromoprávním základě fungují.  

Zajímavý názor podává Uherek: „Ve chvíli, kdy pacient ze své vlastní vůle 

navštíví lékaře jako odborníka v oblasti medicíny, stávají se oba spíše partnery ve 

vztahu, který vzniká z rozhodnutí pacienta. Vztah zdravotníka a pacienta by tedy měl být 

vztahem založeným na vzdělání a informacích, vztahem, který se vyznačuje spíše 

kooperací a vzájemností, nikoliv hierarchií či konkurencí.“
49

 Pacient sám dobrovolně 

vyhledává lékaře, ze svého rozhodnutí a s ohledem na to by měl i fungovat vztah mezi 

lékařem a pacientem. 

 

Změny v tomto ohledu pomalu přicházejí. Ostatně i v západní Evropě se situace 

měnila postupně. Jak uvádí Herring o vývoji vztahu medicíny a práva ve Velké Británii 

nejdříve byla např. medicínská rozhodnutí výhradně ve sféře odborníků a neexistovalo, 

aby byla tato rozhodnutí napadána u soudu. A v tom se například vztah mezi medicínou 

a právem změnil.
50

 V současné době již takové soudní spory nejsou žádným tabu, což 

považuji za jeden z důvodů neustálých změn v medicínském právu a ve vývoji vztahu 

lékaře a pacienta.  

 

4.2. Shrnutí 

 

Jak bylo zmíněno výše, ideálního stavu by bylo dosaženo, pokud by mezi 

lékařem a pacientem byl vztah partnerství. Dle předložených faktů ale nelze říci, že 

taková vztah je možný. 

Striktně paternalistický přístup není žádoucí, pacienti musí převzít odpovědnost 

za svůj zdravotní stav a musí o něm spolurozhodovat. Problémem je, že pacienti často 

neznají svá práva, nemohou je tedy ani uplatňovat a "odevzdávají se" do rukou lékaře. 

Tato situace nemusí nastávat jen kvůli neznalosti práv. Pacienti se v mnoha případech 

svěřují do rukou lékaře právě proto, aby nemuseli přijímat vlastní rozhodnutí a 

zodpovědnost. Lékař je odborník, proto je důvěra pacienta v jeho znalosti případná. Ale 

                                                 
49

 UHEREK, Pavel, Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků, 1. vydání, Praha: Grada, 2008,  

str. 25-26 
50

 HERRING, Jonathan, Medical law and ethics, 2nd. edition, Oxford: Oxford University Press, 2008, str. 
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měl by být zároveň partnerem do diskuze, partnerem, který sice z principu věci "ví 

více", ale snaží se vše, co ví, předat pacientovi, o jehož zdraví se jedná, tak, aby ten se 

mohl zodpovědně rozhodnout. Protože důsledky jakéhokoliv lékařského rozhodnutí 

nakonec pocítí pacient sám na sobě.  

Partnerským vztahem mezi lékařem a pacientem se tedy nemyslí vztah, kdy by 

pacient měl suplovat práci lékaře a zjišťovat si moderní způsoby léčby, možné 

komplikace, alternativy… atd. Naopak, lékař je ten, kdo informuje. V opačném případě 

by se z lékaře stal pouhý vykonavatel vůle. V partnerském pojetí, jaké mám na mysli je 

role lékaře považována za roli konzultanta, který předkládá informace, provádí 

vyšetření. Zároveň ale tím, jehož vůle by měla být vyslechnuta, je pacient.  

K tomu, aby pacient mohl důsledně převzít zodpovědnost za své zdraví je však 

potřeba osvěta, která přinese širší povědomí o právech a povinnostech pacientů a lékařů. 

Jen tak budou moci být tato práva plně uplatňována. 
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5. Práva a povinnosti 

5.1. Práva pacientů  

 

Práva pacientů lze dělit do různých skupin podle toho, jakou způsob třídění 

zvolíme. Kašparová ve své práci dělí práva pacientů na sedm skupin a to právo na život, 

právo odmítnout život, právo na důstojnost, právo na zdraví a zdravotní péči, autonomie 

pacienta, právo na ochranu tělesné integrity a právo na soukromí.
51

  

 

Jak již bylo zmíněno, první prezentovaný etický kodex Práva pacientů byl 

vytvořen v roce 1971.
52

 Kromě všeobecného kodexu práv pacientů dnes existuje Charta 

hospitalizovaného pacienta, Práva hendikepovaného dítěte, Práva imobilních osob, 

Práva psychicky nemocných a alterovaných, Charta práv a svobod starších občanů, 

Práva umírajících, Práva těhotné ženy a nenarozeného dítěte. 

Všechny tyto dokumenty v sobě zahrnují i jistá práva, resp. povinnosti, které se 

týkají lékařů a jejich přístupu ke specifické skupině lidí. Domnívám se, že tyto 

dokumenty vznikly proto, že daná skupina cítila, že její práva nejsou dostatečně 

naplňována, a považovala za důležité vytvořit vlastní definici práv pro danou skupinu. 

Obecně se v závislosti na věku, tělesném či duševním postižení nemění postoj vůči 

pacientovi, ale každá z těchto skupin vyžaduje specifické potřeby a ty je potřeba 

reflektovat.  

U nás jsou definována práva pacientů od roku 1990, kdy v Centrální etické 

komisi při vědecké radě Ministerstva zdravotnictví ČR vznikla česká verze Práv 

pacientů. Definitivní verze byla ze dne 25. 12. 1992 a vyjadřuje opodstatněná přání 

nemocných. 

  

                                                 
51

 KAŠPAROVÁ, Anna, diplomová práce Práva pacientů, obhájeno říjen 2011, str. 25 an.  
52

 Viz podkapitola 3.3 této diplomové práce - Etické kodexy 
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5.2. Institut dříve vysloveného přání 

 

Pacient má právo odmítnout léčbu nebo její část, a to i tehdy, když si v tom 

případě ublíží (o čemž byl také náležitě poučen). Jak ostatně vyjádřil i  

Ústavní soud: „Právo nebýt léčen je silnější než povinnost léčit, Diagnóza není víc než 

právo.“
53

  

V daném případě byla stěžovatelka přes svůj odpor za asistence Policie České republiky 

transportována k vyšetření na psychiatrickém oddělení. Ústavní soud konstatoval, že z 

ústavního principu nedotknutelnosti integrity osobnosti vyplývá zásada svobodného 

rozhodování v otázkách péče o vlastní zdraví; proto při aplikaci ustanovení 

umožňujících ve vyjmenovaných případech, určité medicínské výkony či vyšetření 

provést i bez výslovného souhlasu občana (pacienta), je nutné šetřit podstatu této 

svobody a postupovat s maximální zdrženlivostí. Diagnóza není více než právo. (…) ani 

v případech diagnostikovaných psychických poruch nelze stavět lékařskou diagnózu nad 

právo. Orgány policie, ale i jiné orgány veřejné moci, proto musí vždy bedlivě vážit, zda 

žádosti o jejich zákrok či asistenci, a zejména pak tento zákrok sám, mají oporu v právu. 

Nelze přehlédnout, že oznámení příbuzných a rodinných příslušníků jsou ne vždy vedena 

zájmem o zdraví, ale motivy mohou být zcela odlišné a ne vždy bohulibé. Proto je třeba 

při aplikaci všech zákonných ustanovení, která ve svých důsledcích umožňují omezení 

základních práv a svobod, důsledně respektovat ustanovení čl. 4 odst. 4 Listiny 

základních práv a svobod, tedy šetřit jejich podstatu a smysl a vyloučit jejich zneužití k 

jiným účelům. Je tedy na místě maximální zdrženlivost.  

(…) Ani v případech diagnostikovaných psychických poruch nelze stavět lékařskou 

diagnózu nad právo. Orgány policie, ale i jiné orgány veřejné moci, proto musí vždy 

bedlivě vážit, zda žádosti o jejich zákrok či asistenci, a zejména pak tento zákrok sám, 

mají oporu v právu. Nelze přehlédnout, že oznámení příbuzných a rodinných příslušníků 

jsou ne vždy vedena zájmem o zdraví, ale motivy mohou být zcela odlišné a ne vždy 

bohulibé. Proto je třeba při aplikaci všech zákonných ustanovení, která ve svých 

důsledcích umožňují omezení základních práv a svobod, důsledně respektovat 

ustanovení čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, tedy šetřit jejich podstatu a 

smysl a vyloučit jejich zneužití k jiným účelům. Je tedy na místě maximální zdrženlivost.  

                                                 
53

 IV. ÚS 639/2000 
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Zároveň se ale ústavní soud vyjádřil, že se nejednalo o tak zásadní zásah do osobní 

svobody, aby z něj vyplývala trestněprávní odpovědnost aktérů. 

 

Hranice toho, kde se již jedná o intenzivní zásah do osobní svobody je na 

posouzení soudu. Protože pacienti mohou rozhodovat o léčebných zákrocích, bylo 

žádoucí upravit toho rozhodování i pro případ, kdy se pacient nachází ve stavu, kdy 

nemůže své přání lékařskému personálu sdělit. Proto byl zaveden institut Předem 

vysloveného přání. Upraven je v Úmluvě o biomedicíně čl. 9: „bude brán zřetel na 

dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud pacient v době 

zákroku není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání.“ Využití tohoto článku je dále 

rozvedeno ve vysvětlující zprávě a to tak, že sice na dřív vyslovená přání bude brán 

zřetel, ale to neznamená, že mají být splněna za každých okolností. Do českého 

právního řádu byl institut dříve vysloveného přání zaveden s přijetím zákona o 

zdravotních službách, je upraven v §36 tohoto zákona.  

Podle něj pacient může vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím 

zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí. Poskytovatel zdravotní služby musí 

brát na toto dříve vyslovené přání zřetel (pokud se jedná o předvídatelnou situaci, na 

kterou se dříve vyslovené přání vztahuje a pacient není způsobilý vyslovit nový souhlas 

nebo nesouhlas). Zároveň musí být dříve vyslovené přání učiněno na základě 

písemného poučení lékaře, u kterého je pacient registrován. Dříve vyslovené přání musí 

mít písemnou formu, s úředně ověřeným podpisem pacienta, s platností na 5 let. 

Výjimka z povinnosti lékaře respektovat dříve vyslovené přání, i v případě splnění výše 

uvedených podmínek, je v zákoně stanovena tak, že pokud od doby vyslovení dříve 

vysloveného přání došlo v poskytování lékařských služeb k takovému vývoji, že lze 

důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím. Dříve 

vyslovené přání nelze respektovat, pokud vede k aktivnímu způsobení smrti, či může 

ohrozit jiné osoby.  

S respektováním dříve vysloveného přání je spojen trestný čin neposkytnutí 

pomoci, některé trestné činy proti životu a některé trestné činy proti zdraví.  

Institut dříve vysloveného přání má oporu v zákoně, pokud tedy jsou splněny 

všechny podmínky, které zákon ukládá, lékař by měl toto přání respektovat. Otázkou 

zůstává morální či etický aspekt, kdy lékař je odhodlán a cítí se povinen pacientovi 
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poskytnout všechnu dostupnou péči, ale kvůli pacientovu dříve vyslovenému přání 

nemůže.  

 

5.3. Povinná mlčenlivost   

 

§51 zákona o zdravotních službách se věnuje zachování mlčenlivosti v 

souvislosti se zdravotními službami. Tato povinnost se netýká pouze lékaře, ale 

veškerého zdravotnického personálu a to nejen při samotném výkonu povolání. Podle 

§51, odst. 5, písm. b) tohoto zákona se vztahuje také na zdravotnické pracovníky nebo 

jiné odborné pracovníky, kteří již nevykonávají své povolání, a informace získali v 

souvislosti s bývalým výkonem povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného 

odborného pracovníka nebo zaměstnání při poskytování zdravotních služeb. 

 

Mlčenlivost lze obecně definovat jako právní institut, jehož úkolem je chránit 

oprávněné zájmy fyzických osob tím, že jiná osoba nesděluje informace a údaje, které 

se v souvislosti s výkonem své činnosti o fyzických osobách dozvěděla.
54

 

 

Povinná mlčenlivost, kterou musí zdravotnický pracovník dodržovat, se 

uplatňuje i vůči rodinným příslušníkům pacienta. 

Smyslem povinné mlčenlivosti je vybudovat pocit důvěry mezi pacientem a 

zdravotnickým personálem. Pacient musí vědět, že jeho práva jsou respektována, že 

může bez obav vstupovat do interakce s lékařem bez toho, aby se informace, které lékař 

zjistí v průběhu poskytování zdravotních služeb, bez souhlasu pacienta dostaly k dalším 

osobám.  

Uherek vymezuje povinnou mlčenlivost následovně: „Rozhodujícím nárokem 

pacienta je v rámci úpravy povinné mlčenlivosti nárok na ochranu údajů krytých 

povinnou mlčenlivostí, nárok na informace o poskytované péči a nárok určit osoby, 

které mají právo na informace o jeho zdravotním stavu a poskytované péči. Pacient má 

rovněž zákonnou možnost sdělování informací o svém zdravotním stavu zakázat.“
55

 

 

                                                 
54

 SOVOVÁ, Olga., Povinná mlčenlivost a oznamovací povinnost, Zdravotnictví a právo 1-2/2009.   
55

 UHEREK, Pavel, Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků, 1. vydání, Praha: Grada, 2008,  

str. 26 



30 

 

Výjimky z povinné mlčenlivosti stanovuje zákon. Mezi jinými je to zproštění 

povinné mlčenlivosti pacientem. V souvislosti s trestním řízením může být povinná 

mlčenlivost zdravotnických pracovníků prolomena zejména na základě ustanovení § 8 odst. 

1, 2, 4, a 5 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),  

a) jestliže osoba, která tyto povinnosti má, by se jinak vystavila nebezpečí trestního 

stíhání pro neoznámení nebo nepřekažení trestného činu, nebo  

b) při vyřizování dožádání orgánu činného v trestním řízení o trestném činu, kde 

dožádaná osoba je současně oznamovatelem trestného činu.56 

V neposlední řadě se za porušení povinné mlčenlivosti nepovažuje „sdělování údajů 

nebo jiných skutečností pro potřeby trestního řízení způsobem stanoveným právními 

předpisy upravujícími trestní řízení; za porušení povinné mlčenlivosti se rovněž 

nepovažuje sdělování údajů nebo jiných skutečností při plnění zákonem uložené 

povinnosti překazit nebo oznámit spáchání trestného činu.“
57

  

 

Oznamovací povinnost má tedy podle zákona přednost před povinnou 

mlčenlivostí zdravotnických pracovníků, to také v souvislosti s obecně závaznou 

povinností uloženou §367 a § 368 trestního zákoníku (trestný čin nepřekážení trestného 

činu, resp. trestný čin neoznámení trestného činu). 

Kromě těchto zákonem stanovených výjimek je mlčenlivost zdravotnických 

pracovníků respektována i v trestním řízení.
58

  

Trestní řád v § 99 odst. 2 stanovuje, že svědek nemůže být vyslýchán také tehdy, 

pokud by výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti 

(ledaže byl této povinnosti zproštěn), či § 158 odst. 7 trestního řádu stanovuje zákaz 

podávání vysvětlení (podle §158 odst. 3), pokud by ten, kdo by podal vysvětlení, tím 

porušil státem uznanou nebo uloženou povinnost (ledaže byl této povinnosti zproštěn). 

  

                                                 
56

 §8 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále také trestní řád) 
57

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách, §51 odst. 1, písm. d) 
58

 Srov. § 21 odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii 
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6. Trestněprávní aspekty vztahu lékaře a pacienta 

6.1. Druhy odpovědnosti 

 

České právo zná několik druhů odpovědnosti, které se navzájem mohou prolínat. 

Jak uvádí Těšinová: „Zásadně platí, že jednotlivé druhy odpovědnosti (odpovědností 

vztahy) mají nezávislý procesní osud. (…) Může se proto stát, že bude shledána 

odpovědnost občanskoprávní a disciplinární, ale nebude shledána odpovědnost trestní 

či odpovědnost za jiný správní delikt, a to včetně toho, že v jednom řízení bude jednání 

shledáno jako protiprávní a v druhém nikoliv.“
59

  

V následujících odstavcích stručně shrnu tyto druhy odpovědnosti: 

občanskoprávní, trestněprávní, pracovněprávní, disciplinární, správní. 

6.2. Občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost a vzájemné vztahy mezi 

nimi 

 

Občanskoprávní odpovědnost je vzájemná odpovědnost mezi soukromoprávními 

subjekty. Spadá pod ní odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností, 

způsobenou okolnostmi majícími původ v povaze použité věci, náhrada hmotné škody, 

náhrada nehmotné újmy. 

„Od takovéto soukromoprávní odpovědnosti je třeba odlišit, jak již bylo uvedeno, 

odpovědnost trestněprávní. Pro její vznik je nutné prokázat v trestním řízení 

konkrétnímu pachateli trestného činu jeho zavinění, a to ve formě úmyslu či nedbalosti, 

jakož i příčinný vztah mezi jednáním pachatele a trestněprávně relevantním následkem 

takového jednání.“
60

 

 

Literatura se nejvíce věnuje rozboru obecného vztahu občanskoprávní a 

trestněprávní odpovědnosti. Pokud se týká tohoto vztahu, tak §135 odst. 1 zákona č. 

99/1963 Sb., občanského soudního řádu stanovuje, že soud je vázán rozhodnutím o 

spáchaném trestném činu. Těšinová k tomu uvádí: „Je třeba zdůraznit, že se jedná 

jednak o jednostrannou vázanost civilního soudu (soudu rozhodujícím v občanském 

                                                 
59

 TĚŠINOVÁ, Jolana, ŽĎÁREK, Roman, POLICAR, Radek, Medicínské právo, 1. vydání,  

Praha: C. H. Beck, 2011, str. 330 
60

 TUZA, Tomáš. Odpovědnost neatestovaného lékaře. [online]. [cit. 2014-01-14]. Dostupné z: 

http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/odpovednost-neatestovaneho-lekare-

450636 
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soudním řízení) rozhodnutím trestního soudu (neplatí opak) a jednak o vázanost pouze 

odsuzujícím (nikoli zprošťujícím) rozsudkem.“
61

 

Jak také uvádí Mach a Stolínová, na výsledku trestního řízení závisí nejen 

občanskoprávní, ale i pracovněprávní a někdy i správní sankce. „Je-li zdravotnický 

pracovník uznán vinným např. trestným činem ublížení na zdraví z nedbalosti, je výrok 

trestního soudu o vině naprosto dostatečným důkazem i pro vznik občanskoprávní 

odpovědnosti za škodu i odpovědnosti za porušení pracovní kázně podle zákoníku 

práce. Soud v občanskoprávním řízení pak již nezkoumá zavinění, které je dáno 

rozsudkem vydaným v trestním řízení, nýbrž zkoumá pouze otázky rozsahu náhrady 

škody.“
62

 

Trestní řád neukládá na rozdíl od občanského soudního řádu důkazní břemeno. 

Nestanovuje totiž, které okolnosti musí jednotlivé strany před soudek dokazovat, takže s 

tím ani nespojuje účinek, že nesplněním této povinnosti by mohlo mít za následek pro 

danou stranu nepříznivé rozhodnutí. Otázky, které se v občanském soudním řízení řeší 

institutem důkazního břemene, se řeší v trestním řízení na podkladě zásady in dubio pro 

reo. Ale přesto se umožňuje a počítá se součinností stran při dokazování. 

V trestním řízení můžeme říct, že existuje materiální důkazní břemeno. Znamená 

to, že institut důkazního břemene není formálně zakotven v předpisech, ale „lze mluvit o 

materiálním důkazním břemeni, pokud se má na mysli, že strana má právní a faktický 

zájem na důkazu skutečností, které tvrdí.“
63

 Púry toto materiální důkazní břemeno 

demonstruje na příkladech z trestního řádu: „Pro zajištění plného uplatnění práva 

obviněného na obhajobu se mu umožňuje, aby zpochybnil kterýkoli důkaz opatřený 

orgány činnými v trestním řízení, nejen tím, že se k němu sám vyjádří (viz zejména §214 

trestního řádu), ale zejména tím, že sám vyhledá, opatří a předloží důkaz (§ 89 odst. 2 

trestního řádu). Obviněný může navrhnout, aby k hlavnímu líčení (veřejnému zasedání) 

byl předvolán určitý svědek či opatřen jiný důkaz a za podmínek obsažených v 

ustanoveních §180 odst. 3 a § 215 odst. 2 trestního řádu může sám, nebo 
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 TĚŠINOVÁ, Jolana, ŽĎÁREK, Roman, POLICAR, Radek, Medicínské právo, 1. vydání,  

Praha: C. H. Beck, 2011, str. 330 
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 STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan, Právní odpovědnost v medicíně, 2. vydání, Praha: Galén, 2010, str. 

29 
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 FENYK, Jaroslav, Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám, 1. vydání, Praha, LexisNexis, str. 105 
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prostřednictvím svého obhájce provést takový či jiný důkaz, zejména vyslechnout svědka 

nebo znalce.“
64

 

6.3. Pracovněprávní odpovědnost 

 

Pracovněprávní odpovědnost nastupuje tam, kde lékaři, či další zdravotničtí 

pacienti jsou v postavení zaměstnanců. Jedná se o odpovědnost zaměstnance vůči 

zaměstnavateli a naopak. Sami tedy neodpovídají za škodu způsobenou pacientovi, ale 

za tuto škodu odpovídá jejich zaměstnavatel.
65

 Odpovědností vztah mezi zdravotnickým 

pracovníkem a zdravotnickým zařízením se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku 

práce.  

6.4. Správní odpovědnost a disciplinární delikty 

 

Jedná se o odpovědnost jak fyzických osob (např. lékaře, který je 

provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení), tak i právnických osob 

(nemocnice) vůči orgánům veřejné správy, vyplývající z porušení právních norem v 

oblasti správního práva. Vzhledem k velkému množství a roztříštěnosti jednotlivých 

norem do mnoha zákonů lze otázku správní odpovědnosti považovat za poměrně 

komplikovanou.66  

Pro vymezení disciplinární odpovědnosti a disciplinárních deliktů je nejdříve 

nutné zabývat se jejich zařazením v systému práva. Dle Hendrycha lze disciplinární 

delikty v rámci veřejného práva podřadit pod pojem správního deliktu, kterým se v 

právnické literatuře rozumí: „protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem, 

za které ukládá správní orgán trest stanovený normou správního práva.“
 67

 

Disciplinární odpovědnost je odpovědnost za porušení profesních povinností či 

etiky výkonu povolání vůči profesním komorám zřízeným zákonem.
68

 Těšinová 

definuje disciplinární odpovědnost takto: „Disciplinární odpovědnost ve zdravotnictví 

představuje odpovědnost člena profesní komory za disciplinární delikt podle zákona č. 

220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České 
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lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů. Disciplinární odpovědnost (…) vzniká 

v důsledku porušení některé z povinností, stanovené zákonem o komorách. Jedná se o 

následující povinnosti: a) vykonávat povolání odborně, v souladu s jeho etikou a 

způsobem stanoveným zákony, b) dodržovat organizační, jednací, volební a 

disciplinární řád komory, c)řádně platit stanovené příspěvky, d) oznámit příslušným 

orgánům komory změny související s výkonem lékařského nebo lékárnického povolání a, 

e) v případech stanovených komorou uzavřít odpovědnostní pojištění.“
69
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7. Obecné předpoklady vzniku trestní odpovědnosti  
 

Trestní právo zahrnuje mnoho institutů práva, jedná se o ultima ratio, poslední 

instanci, která přichází ke slovu ve chvíli, kdy by jiné formy práva nesplnily 

požadované. Nebudu se zde věnovat definováním základních institutů a pojmů, jako je 

trestný čin, čí přestupek, domnívám se, že to není předmětem této práce. Pozornost 

budu věnovat samotným znakům trestného činu, konkrétně skutkové podstatě, jako 

jednomu z formálních znaků trestného činu. 

 

Obligatorní znaky skutkové podstaty trestného činu jsou objekt, objektivní 

stránka, subjekt a subjektivní stránka. 

Objekt je zákonem chráněný zájem, v případě medicínského práva je to 

nejčastěji život či zdraví.  

Objektivní stránka zahrnuje především jednání, následek a příčinnou souvislost 

mezi jednáním a následkem. V medicínském právu, respektive z pohledu trestního 

práva v medicínských sporech se jedná o velmi zásadní problém, prokázání příčinné 

souvislosti mezi jednáním zdravotnického pracovníka a následkem. Podrobněji se mu 

budu věnovat v další kapitole.  

Subjekt, čili pachatel trestného činu je definován v §22 odst. 1 trestního 

zákoníku jako ten „kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu 

nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.“ Jak ale uvádí Jelínek, tato zákonná definice 

je nepřesná. Pachatelem je totiž ten, kdo naplnil nejen zmiňované znaky, ale musí jít o 

fyzickou osobu, která rovněž naplňuje obecné znaky trestného činu, kterými jsou věk, 

příčetnost, rozumová a mravní vyspělost u mladistvého a tento čin musí být zároveň 

protiprávní.
70

 

Subjektivní stránka se týká psychiky pachatele, resp. vztahu pachatele k 

trestnému činu. Jediným obligatorním znakem subjektivní stránky trestného činu je 

zavinění, které má formu úmyslu nebo nedbalosti. Ve zdravotnictví se nejčastěji ze 

strany zdravotnických pracovníků můžeme setkat s trestnými činy spáchané formou 

nedbalosti. 
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O vzniku trestněprávní odpovědnosti v souvislosti s chybou v diagnóze mluví 

Nejvyšší soud v usnesení 7 Tdo 219/2005 ze dne 22. 3. 2005: „chyba v diagnóze sama 

o sobě ještě nemusí mít charakter nedbalosti ani jednání non lege artis. Může tomu tak 

být v případě, je-li nesprávná diagnóza důsledkem závažného porušení postupů pro její 

určování, například v případě bezdůvodného nevyužití dostupných diagnostických 

metod. Postup lékaře je ovšem vždy nutno hodnotit tzv. ex ante, tj. na základě informací, 

které měl lékař v době rozhodování k dispozici. Vznik trestněprávní odpovědnosti lékaře 

lze proto obecně ve shodě s trestněprávní naukou a ustálenou rozhodovací praxí soudů 

dovodit za následujících předpokladů: 

1/ jeho jednání musí být v rozporu s povinnostmi lékaře poskytovat účelnou a 

hodnotnou péči,  

2/ takové jednání musí být lékařem zaviněné nejméně z nedbalosti,  

3/ následek relevantní z pohledu trestního práva musí být v příčinné souvislosti s 

tímto jednáním.“
71
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8. Trestní odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb 
 

České trestní právo bylo až do přijetí zákona č. 418/2011, Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob, založeno na výlučné individuální trestní odpovědnosti. 

Fyzické osoby tedy nesly odpovědnost pouze za své jednání, ne však za cizí vinu a ani 

nenesly v trestním právu odpovědnost za právnické osoby. V současné době, s účinností 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, je odpovědnost právnických osob 

zatím pouze jakýmsi doplňkem trestní odpovědnosti osob fyzických.
72

 

Jelínek považuje vznik trestní odpovědnosti právnických osob za jednu z 

nejspornějších otázek trestněprávní teorie. „Jde o téma mimořádně sporné, 

kontroverzní. Je tomu tak proto, že trestní odpovědnost právnických osob 

problematizuje osvědčený systém základních principů kontinentální evropské právní 

kultury. Ustupuje od zásady individuální trestní odpovědnosti, narušuje staletími 

uznávanou zásadu individuální, odpovědnostní fyzické osoby. Je to průlom do integrity 

ustáleného systému.“
73

  

 Domnívám se, že tato zásadní změna v trestním právu České republiky může do 

budoucna přinést větší jistotu i pro vztahy mezi lékařem a pacientem. V současné době 

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob v §7 vyjmenovává trestné činy pro účely 

tohoto zákona. Nespadají sem však trestné činy proti životu a zdraví, které se velmi 

často vyskytují ve vztahu lékaře a pacienta. To je velká škoda, ale i toto se může do 

budoucna změnit. Císařová a Sovová ve svém článku k tomu uvádějí: „Dosud se trestní 

odpovědnost uplatňovala jen na fyzické osoby, což je zejména ve zdravotnictví jev velmi 

častý, kdy se poškození snaží o trestní postih zdravotnických pracovníků. Přitom se 

zcela zřejmě v mnoha případech jedná o pochybení ze strany právnické osoby. Je to 

typické pro případy systémových chyb například v otázkách ochrany pacientů z hlediska 

jejich bezpečnosti.“
74

 

Nejedná se jen o aspekt bezpečnosti, zdravotnické zařízení je prostředí, 

platforma, která umožňuje lékařům vykonávat jejich povolání. Mělo by zajistit hladký 

průběh výkonu lékařské praxe.  
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Jak dále autorky uvádí: „Zákon o zdravotních službách poměrně široce 

koncipuje správní odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb za nedodržení 

povinností a rovněž i zakotvuje odpovědnost právnických osob za poskytování zdravotní 

péče bez oprávnění nebo v rozporu s uděleným oprávněním (§114-117).“
75

 V tomto 

kontextu by bylo na místě, zahrnout i odpovědnost za nejčastěji se vyskytující činy v 

kontextu vztahu lékaře a pacienta (proti životu a zdraví) mezi trestné činy, které spadají 

pod zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Někdy totiž nastávají situace, kdy 

se zdá nesprávné, aby nesla odpovědnost za chybu organizace či systému jedna fyzická 

osoba – lékař. 

Na druhé straně si uvědomuji, že zavedení trestněprávní odpovědnosti 

právnických osob je velmi zásadním obratem v českém trestním právu. Uvedení do 

praxe trestněprávní odpovědnost právnických osob za trestné činy proti životu a zdraví 

by jistě přineslo mnoho zásadních otázek, které by musely být zodpovězeny. Ale 

zároveň by se potvrdila preventivní i represivní funkce trestního práva, protože v 

případech, ve kterých nemohl nést odpovědnost lékař, by nastoupila trestněprávní 

odpovědnost právnické osoby – zdravotnického zařízení. 
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9. Objektivní stránka trestného činu ve zdravotnictví 
 

Jak již bylo řečeno, otázka objektivní stránky trestného činu je v medicínském 

právu jednou z nejobtížnějších. Vyplývá to z toho, že prokázání příčinné souvislosti 

nade vší pochybnost je často nemožné a pak tedy nemůže nastoupit trestněprávní 

represe. 

Obligatorními znaky objektivní stránky trestného činu jsou jednání, následek a 

příčinná souvislost mezi tímto jednáním a následkem. 

 

Jednání je projevem vůle ve vnějším světě. Může se projevit nejen konáním, ale 

i opomenutím, protože vůlí (vnitřní složkou jednání) se řídí buď samotný pohyb, nebo 

zdržení se pohybu. Jak uvádí Jelínek: „V jednání se spojuje vnitřní složka (vůle) se 

složkou vnější (projev vůle). Hovoříme o jednotě psychické a fyzické stránky jednání. 

Trestněprávní pojem jednání zahrnuje pouze vůlí pachatele ovládané nebo ovladatelné 

jednání. Chybí-li některá z uvedených složek, ať již složka psychická (vůle) nebo složka 

fyzická (projev vůle), nejde o jednání ve smyslu trestního práva.“
76

  

 

Co je následek specifikuje Jelínek následovně: „Následkem rozumíme porušení 

nebo ohrožení hodnot, které jsou objektem trestného činu. Toto porušení nebo ohrožení 

je způsobeno jednáním charakterizujícím trestný čin. (…) Každý trestný čin má objekt, 

protože čin, který neporušuje ani neohrožuje žádné chráněné zájmy, nemůže být 

trestným činem (…) Následek trestného činu se vztahuje k objektu trestného činu.“
77

 

Chráněnými objekty trestného činu ve zdravotnictví bývají nejčastěji život a zdraví, což 

vyplývá ze samé podstaty medicíny a činnosti lékařů. 

 

Příčinná souvislost je spojujícím článkem mezi jednáním a následkem při 

posuzování trestného činu. Jelínek podává výklad o příčinné souvislosti  

takto: „Obligatorním znakem skutkové podstaty každého trestného činu je příčinný 

vztah mezi jednáním a následkem trestného činu. Pachatel může být trestné odpovědný 

jen tehdy, pokud svým jednáním následek skutečně způsobil. Chybí-li příčinný vztah, 
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nenastane trestní odpovědnost.(…) Stanovení příčinného vztahu se děje v zásadě 

pomocí tzv. teorie podmínky (teorie condicio sine qua non). Tato metoda zjišťuje, zda by 

se daný následek (účinek) v jeho konkrétní podobě (místo, způsob, čas, okolnosti) stal, 

pokud by se určité jednání odmyslelo. Příčinou je každý jev, bez něhož by jiný jev 

nenastal, resp. nenastal způsobem, jakým nastal.“
78

 

 

Problém při prokazování příčinné souvislosti ve zdravotnictví je nasnadě. 

Ústavní soud v usnesení I. ÚS 1919/08 sám konstatoval, že prokázání objektivní 

příčinné souvislosti je nereálné a neudržitelné. Určovat v lékařských postupech 

jednoduchý vztah příčiny a následku je samo o sobě velmi obtížné.
79

 Je obtížné stanovit, 

jestli existuje příčinná souvislost mezi jednáním a následkem. Lidské tělo a lékařské 

zásahy jsou natolik komplikované, že lze obtížně příčinnou souvislost nade vší 

pochybnosti prokázat. Pochybnosti totiž vyplývají ze složitosti fungování lidského těla a 

reakce na zásahy do něj.  

 

Hrib stanovuje ve své knize následující hypotézu: „Následek na životě a zdraví 

při poskytování léčebné - zdravotní péče, není způsoben jediným pochybením 

zdravotnického pracovníka - pracovníků podílejících se na léčení, nebo poskytování 

zdravotní péče. Léčebný proces probíhá v určitých etapách na sebe navazujících, v 

nichž dochází k tzv. zlomové hranici mezi postupy prováděnými lege artis a postupy non 

lege artis, kterou je třeba vždy identifikovat.“
80

  

Každá událost v léčebním procesu má svůj následek, příčinu, a původce příčiny. 

Jen velmi těžko lze identifikovat jednu příčinu. Hrib správně nastiňuje, že léčba 

pacienta je složitý proces, jehož součástí je více zdravotnických pracovníků a mnoho 

postupů a úkonů, těžko lze izolovat ten jeden. Samotní lékaři často při léčbě pacientů 

volí metodu pokusu a omylu, resp. čekají, jak bude tělo pacienta na zvolenou léčbu 

reagovat, protože každý pacient je jiný a reakce na léčebné zásahy se také různí. Stejně 

jako lékař občas nedokáže rozhodnout o příčinné souvislosti mezi jednotlivými 

léčebnými kroky a jejich účinkem na pacientovo zdraví, tak také soud může těžko jen 
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na základě znaleckých posudků izolovat jednu příčinu a rozhodnout tak v 

trestněprávním sporu o příčinné souvislosti nade vší pochybnost. 
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10. Zdravotnická dokumentace 
 

Aby se daly postupy zdravotnického personálů analyzovat, musí být správně 

vedena zdravotnická dokumentace. Ta je předpokladem prokázání samotného 

protiprávního jednání, pokud je ovšem vedena obvykle a řádně. Pokud je ale s 

dokumentací manipulováno, nebo není úplná, tak nemůže sloužit jako důkaz. V 

Německu se v některých takových případech přistupuje k tzv. "obrácení" důkazního 

břemene. V takovém případě, kdy se nedá spolehnout na zdravotnickou dokumentaci, 

ani z ní vycházet, je na zdravotnickém zařízení, aby dokázalo správnost postupu svých 

pracovníků, tedy postup lege artis.
81

  V České republice prozatím takový postup 

nepřichází v úvahu, ale rozhodně stojí za zamyšlení, jakým způsobem zdravotnická 

dokumentace ovlivňuje celé řízení. Je to hlavní zdroj informací, jeho správnost se 

předpokládá. Přesto, pokud došlo k pochybení zdravotnického pracovníka při výkonu 

povolání, je na místě uvažovat o tom, jakým způsobem pak může manipulovat se 

zdravotnickou dokumentací a tím ovlivnit důkazní materiál. 

 

Záleží na konkrétních okolnostech případu.  

Příklad:
82

 

Na základě chyby ve zdravotnické dokumentaci, kdy lékař na ambulanci zaměnil  

v zápisu do zdravotnické dokumentace skoro nefunkční levou ledvinu pacienta za 

pravou a tento omyl opsali i další lékaři, byla pacientovi vyoperována zdravá ledvina. 

Argumentace obžalovaného lékaře byla taková, že nebyla splněna podmínka skutečné a 

nepřerušené příčinné souvislosti mezi jeho jednáním a následkem. Dle obžalovaného 

byl názor odvolacího soudu dovozující přistoupení dalších příčin k příčině původní 

namísto přerušení příčinného řetězce nesprávný a v rozporu s ustanoveními hmotného 

práva. To proto, že na jeho první chybný zápis ve zdravotnické dokumentaci navázaly 

další chyby, jiných lékařů a nelze tedy dovodit příčinný vztah mezi jeho jednáním a 

vyoperováním zdravé ledviny. Soud se vypořádal s argumentací obžalovaného  

takto: „Jestliže při vzniku následku spolupůsobilo více příčin, např. jednání pachatele a 

třetí osoby, je třeba hodnotit každou příčinu co do jejího významu pro vznik následku 
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zvlášť a určit její důležitost pro následek, který z jednání obviněného nastal. Příčinná 

souvislost mezi jednáním pachatele a následkem se nepřerušuje, jestliže k jednání 

pachatele přistoupí další skutečnost, která spolupůsobí při vzniku následku, avšak 

jednání pachatele zůstává takovou skutečností, bez níž by k následku nebylo došlo. 

Příčinná souvislost by se přerušila jen tehdy, kdyby nová okolnost působila jako 

výlučná a samostatná příčina, která způsobila následek bez ohledu na jednání 

pachatele. (…) Ze shora (zjednodušeně) uvedených skutkových zjištění jednoznačně 

vyplývá, že jednání obviněného spočívající v provedení chybného zápisu, že je 

plánována ektomie pravé ledviny poškozeného namísto ledviny levé, bylo takovou 

skutečností, bez níž by poškozenému nesprávná ledvina odstraněna nebyla. (srov. 

rozhodnutí č. 37/1975 Sb. rozh. tr.).“
83

 Dle názoru soudu, jednání spoluobviněných, 

kteří se neseznámili dostatečně se zdravotnickou dokumentací a rentgenovými snímky, 

nepřerušuje příčinnou souvislost mezi prvním pochybením obviněného lékaře a 

následkem. 

  

Takové odůvodnění je na místě. Lékaři, kteří si nedostatečně ověřili fakta, 

samozřejmě také pochybili, ale nelze hledat jednání, které zapříčiní trestněprávně 

relevantní následek, na konci řetězení událostí, ale na začátku.  

V tomto případě následně podal obžalovaný lékař ústavní stížnost, a tak se s jeho 

argumentací vypořádal i ústavní soud: „Podle stěžovatele nešlo, v jeho případě, o 

nevědomou nedbalost, protože jeho jednání (chybný zápis v kartě poškozeného) bylo 

omylem, stojícím mimo jakoukoliv jeho vůli a i vědomá složka byla zcela vyloučena. 

Toto tvrzení stěžovatele neobstojí.(…) Správné vyplnění karty je nutno považovat za 

základní povinnost lékaře, neboť se jedná o listinný podklad pro činnost ostatních 

lékařů. Povinností stěžovatele tedy bylo zanést do ambulantní karty poškozeného jen 

správné údaje. Právě ve stěžovatelem uváděném "omylu", spočívajícím v záměně levé 

ledviny, určené k plánovanému odstranění, za pravou, při zápisu do karty  

dne 17. 1. 2000, nutno spatřovat nedbalost, jak již konstatoval i Nejvyšší soud ČR. 

Jednalo se o prvotní a zásadní indikaci k tomuto zákroku.(…) Ústavní soud se 

stěžovatelem souhlasí v tom, že na jeho pochybení navázala pochybení několika jiných 

lékařů, kteří plnili své povinnosti nedůsledně a nedostatečně (viz str. 6 usnesení 
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odvolacího soudu). Jeho jednání nebylo jedinou příčinou záměny odstraňované ledviny. 

(…) Příčinná souvislost mezi nedbalostním jednáním stěžovatele a způsobeným 

následkem by se objektivně přerušila jen tehdy, kdyby nová okolnost (nové jednání 

jiného pachatele) působila jako výlučná a samostatná příčina, která způsobila následek, 

bez ohledu na jednání pachatele (srov. Kratochvíl, Vladimír a kol.: Trestní právo 

hmotné, obecná část, 3. vydání, Brno, Masarykova univerzita, 2002, str. 217). Tak tomu 

v projednávané věci zjevně nebylo.“
84
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11. Okolnosti vylučující protiprávnost 
 

Jelínek definuje okolnosti vylučující protiprávnost takto: „Okolnosti vylučující 

protiprávnost jsou takové okolnosti, které pachatele činu jinak trestného zbavují trestní 

odpovědnosti. Je-li protiprávnost vyloučena v důsledku ospravedlňujícího důvodu, 

zůstává jednání dovolené. (…) Jednání za okolností vylučujících protiprávnost od 

počátku není trestné, od počátku nejde o trestný čin, protože schází protiprávnost.“
85

 

Trestní zákoník uvádí pět okolností vylučujících protiprávnost, jsou jimi: krajní 

nouze, nutná obrana, svolení poškozeného, přípustné riziko, oprávněné použití zbraně. 

Nejedná se o výčet taxativní, protože jak uvádí Jelínek: „Použití v trestním zákoně 

výslovně neuvedených případů okolností vylučujících protiprávnost je přípustné, 

protože analogie ve prospěch pachatele, tedy při omezování podmínek trestnosti, je v 

trestním právu hmotném dovolená.“
86

 Například zde není vyjmenován výkon práv a 

povinností. Nejedná se totiž o jednu okolnost, ale jde o celou skupinu okolností 

vylučujících protiprávnost, které mají společný rys a to je dovolenost jednání.
87

  Šámal 

tento výkon povolání popisuje takto: „Jde tu o výkon povolání nebo činností, jejichž 

společenská užitečnost se všeobecně uznává a jež jsou právním řádem upraveny. Je s 

ním někdy spojeno určité nebezpečí (obyčejně pro život nebo zdraví či pro majetek). 

Pokud se při výkonu takové činnosti nebo povolání nepřekročí dovolená míra 

nebezpečnosti, nejde o trestný čin, i když dojde k poruše, které se příslušné předpisy 

snaží čelit. Proto bývají často stanoveny i podmínky pro výkon takové činnosti, jejichž 

smyslem je nebezpečí vyloučit nebo alespoň omezit (bezpečnostními předpisy, 

kvalifikačními předpoklady apod.).“
88

 

 

Co se týká lékařského zákroku, podmínky, za kterých je vyloučena jeho 

protiprávnost shrnuje Šámal následovně: „Pokud jde o lékařský zákrok, v současnosti se 

prosadil názor, podle něhož legálnost zákroku vychází z vyloučení protiprávnosti za 
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předpokladu splnění vymezených podmínek, kdy zákrok provádí oprávněná osoba 

způsobem odpovídajícím současným poznatkům lékařské vědy, se souhlasem pacienta a 

v souladu s léčebným záměrem (tzv. postup lege artis).“
89

 

 

Nutná obrana stejně jako oprávněné použití zbraně nejsou okolností vylučující 

protiprávnost, které by se nějak speciálně dotýkaly postupů zdravotnického personálu či 

výkonu zdravotnického povolání. Z judikatury Nejvyššího soudu 7 Tdo 286/2003: 

„Předpokladem nutné obrany je především existující nebo přímo hrozící útok na zájem 

chráněný trestním zákonem. Zjištění soudů vyznívají tak, že mezi obviněným a 

poškozeným šlo o vzájemné napadení. Je proto vyloučeno, aby jednání obviněného proti 

poškozenému bylo kvalifikováno jako nutná obrana.“ Z tohoto judikátu jasně vyplývá, 

že nutná obrana nastupuje při hrozícím, či trvajícím útoku na chráněný zájem a takové 

případy se netýkají specificky zdravotnického personálu, proto se výkladu tohoto 

institutu (stejně jako oprávněnému použití zbraně) nebudu v dalším textu věnovat.  

 

11.1. Krajní nouze 

 

Trestní zákoník podává legální definici krajní nouze v §28 odst. 1: „Čin jinak 

trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním 

zákonem, není trestným činem." V případě krajní nouze dochází ke střetu dvou zákonem 

chráněných zájmů, toho, kterému hrozí nebezpečí, které je odvraceno a toho, kterému 

hrozí porucha, tím, že ohrožený zájem bude chráněn. 

Jak uvádí ve své práci Malý: „Je to právě krajní nouze, která legalizuje nutný 

lékařský zákrok za situace, kdy není možné získat souhlas od pacienta, případně osoby, 

která je za něj oprávněna rozhodnou.“
90

 K tomu se připojuje ustanovení zákona o 

zdravotních službách §38 odst. 3, které stanovuje, že pacientovi lze bez jeho souhlasu 

poskytnout pouze neodkladnou péči, a to v případě 

a) kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit; tím není dotčeno 

dříve vyslovené přání podle § 36, nebo 
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b) léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší 

pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta. 

Lékař musí zároveň stále respektovat pacientovo dříve vyslovené přání. Krajní nouze by 

měl být krajním postupem, kdy nelze vyčkávat a neexistuje jiné řešení.  

 

11.2. Svolení poškozeného 

 

§30 odst. 1 trestního zákoníku: „Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě 

svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, 

jsou činem dotčeny.“  

Z tohoto ustanovení ovšem automaticky neplyne, že žádost či svolení pacienta k 

ublížení na zdraví či smrti (např. aktivní euthanasie) spadá pod tuto okolnost vylučující 

protiprávnost, naopak, trestní zákoník dále v odst. 3 dodává, že za svolení podle 

odstavce 1 se nepovažuje souhlas s ublížením na zdraví nebo usmrcením. 

V komentáři k tomuto ustanovení Šámal vysvětluje: „Zároveň je připuštěna 

výjimka pro případ svolení k lékařským zákrokům.(…) Podmínky lékařského zákroku 

upravují zvláštní předpisy. Trestní zákoník tak vyjmenovává pouze základní principy, 

kdy souhlas pacienta vylučuje protiprávnost lékařského zákroku, který (kumulativně): 

a) je v souladu s právním řádem 

b) je v souladu s poznatky lékařské vědy a praxe.  

Obojí podle stavu v době činu. Je však třeba poznamenat, že některé lékařské zásahy lze 

provádět i bez souhlasu pacienta, resp. proti jeho vůli, přesto bude protiprávnost 

vyloučena, neboť tak stanoví zvláštní předpis.“
91

 

11.3. Přípustné riziko 

 

O přípustném riziku hovoříme zejména v takových oblastech lidské činnosti, kde 

je potřeba činit důležitá rozhodnutí. Do této kategorie spadá i riziko lékařské.
92
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„U dovoleného rizika platí zpravidla zásada subsidiarity riskantního jednání, tj. že 

společensky prospěšného výsledku nelze dosáhnout jinak. Stupeň dovoleného rizika 

musí odpovídat očekávanému společensky užitečnému prospěchu.“
93

 

Podmínka proporcionality souvisí s obvyklou mírou rizika spojeného s 

vykonávanou činností. Tato míra rizika musí přiměřeně odpovídat zamýšlenému 

prospěšnému výsledku. Poměřujeme zde možnou ztrátu s případným ziskem a 

pravděpodobnost neúspěchu s pravděpodobností, že očekávaný výsledek opravdu 

nastane. Obecně platí, že čím závažnější je ohrožení života, tím vyšší riziko spojené s 

léčebnou metodou lze podstoupit. Neexistuje-li jiná možnost, je možné akceptovat i 

takové metody, které se jeví jako dosud neověřené a proto velmi riskantní.
94

 

Kritérium souladu s aktuálními dostupnými poznatky vědy a techniky je v 

medicíně jiným vyjádřením pro jednání lege artis. Podstatné je, že tyto informace musí 

mít lékař k dispozici v době, kdy činí rozhodnutí o dalším postupu. Současně je nutné 

přihlížet i ke skutečnosti, zdali v konkrétním případě mohl skutečně lékař poskytnout 

zdravotní péči na takové úrovni, jež odpovídá výše vymezeným požadavkům. Jednání 

za podmínek přípustného rizika lze vyvodit i tehdy, když sice byla aplikována 

nesprávná metoda léčby, avšak tuto správnost si nemohl lékař předem objektivně ověřit, 

a na jejím základě dospět k jinému rozhodnutí.95 
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12. Znalecký posudek 
 

V medicínském právu se můžeme setkat se znaleckými posudky, zda bylo 

postupováno v souladu se současnými poznatky lékařské vědy (lege artis) a zda lékař 

neporušil své profesní povinnosti, zda případná chyba je v příčinné souvislosti s újmou 

na zdraví, nebo s úmrtím pacienta, atd.
96

  

Role znaleckého posudku je soudy ve sporech, které se týkají zdravotnictví 

přeceňována, resp. pozměňována. Soudy často přikládají znaleckým posudkům 

mnohem větší váhu, než by měly. Jak uvádí Jelínek: „Orgán činný v trestním řízení 

hodnotí podaný znalecký posudek volně jako každý jiný důkaz. (…) Znalecký posudek 

není apriorně nedotknutelný či nevyvratitelný důkaz. Orgány činné v trestním řízení 

nejsou znaleckým posudkem bezpodmínečně vázány. Nemohou sice samy svým vlastním 

laickým názorem nahrazovat odborné závěry znalce, mohou však mít pochybnost o 

úplnosti a věcné správnosti znaleckého posudku.“
97

  

Soud není znaleckým posudkem vázán, soud je vázán pouze zákonem. Znalecký 

posudek v medicínském právu hraje velmi důležitou roli a je častým jevem, že se soudy 

spokojí se závěry příslušného znaleckého posudku, bez výhrad je přijmou a přikládají 

jim nepoměrně velkou váhu. To potvrzuje i Císařová: „Znalec nemůže určovat, co je 

správně dostačujícím či nedbalým postupem a přisvojovat si tak roli soudce.“
98

  

A dodává: „Soudy účinky tohoto jevu ještě zesilují nejen tím, že se s posudkem bez 

dalšího ztotožňují ale též tím, že nechávají znalce vyjadřovat se k tomu, zda považuje 

postup lékaře za nedbalý či ne.“
99

  

Trestní zákoník obsahuje ve své zvláštní části v §346 trestný čin křivé výpovědi 

a nepravdivého znaleckého posudku, za který za základní skutkovou podstatu hrozí 

odnětí svobody až na dvě léta a zákaz činnosti.  

Ve zdravotnictví je otázka znaleckého posudku a jeho nepravosti velmi 

komplikovaná. Jak již bylo uvedeno, je velmi těžké nade vší pochybnost prokázat 

příčinnou souvislost mezi jednání zdravotnického pracovníka a následkem. Proto i 
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znalecké posudky k jednomu konkrétnímu případu se mohou diametrálně lišit u různých 

znalců.  

To, že se znalecké posudky liší, ještě nezakládá skutkovou podstatu 

nepravdivého znaleckého posudku. Těšinová k tomu vysvětluje: „Skutková podstata 

trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku nebude naplněna, 

pokud závěry znalce budou vycházet z jeho odlišných odborných přesvědčení (dojde k 

jiným odborným závěrům než jeho kolegové). Tento trestný čin nebude dokonce spáchán 

ani tehdy, když znalec podá chybný znalecký posudek svojí nedbalostí (nedoplnil si 

například potřebné nové znalost).“
100

 

 

Soudy by v první řadě měly přestat znaleckým posudkům přikládat 

nepřiměřenou váhu, je potřeba si uvědomit, že stejně jako je těžké prokázat příčinnou 

souvislost nade vší pochybnost, je těžké popsat průběh a posouzení postupů, příčin a 

následků zdravotnických pracovníků přesně tak, jak proběhly. Znalec na věc nahlíží ze 

svého pohledu, vychází ze své zkušenosti, ale ve většině případů ani on sám nemůže 

nade vší pochybnost příčiny a následky v činech či nečinnosti zdravotnického 

pracovníka. 

Tak to také konstatuje ústavní soud v nálezu III. ÚS 299/06: „Znalecký posudek 

je nutno hodnotit stejně pečlivě, jako každý jiný důkaz, ani on nepožívá žádné větší 

důkazní síly a musí být podrobován všestranné prověrce nejen právní korektnosti, ale 

též věcné správnosti. Hodnotit je třeba celý proces utváření znaleckého důkazu, včetně 

přípravy znaleckého zkoumání, opatřování podkladů pro znalce, průběh znaleckého 

zkoumání, věrohodnost teoretických východisek, jimiž znalec odůvodňuje své závěry, 

spolehlivost metod použitých znalcem a způsob vyvozování závěrů znalce.“ 
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13. Trestné činy podle trestního zákoníku  
 

V této kapitole se budu věnovat popisu nejčastějších trestných činů z oblasti 

vztahu lékaře a pacienta, resp. trestným činům spáchaným zdravotnickými pracovníky v 

souvislosti s výkonem jejich povolání. Samozřejmě že lze hovořit o trestných činech, 

které spáchali pacienti ve vztahu k lékařům, ale ty z velké části nemají spojitost s 

popisovaným vztahem lékaře a pacienta. Nespadají tedy do tématu této diplomové 

práce. 

13.1. Trestné činy proti životu a zdraví 

 

V novém trestním zákoníku jsou trestné činy proti životu a zdraví upraveny v 

hlavě I., zvláštní části. Jsou na prvním místě proto, že zákon č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, chrání život a zdraví jako nejdůležitější společenskou hodnotu. Ochrana 

lidského života je akcentována samozřejmě už v Listině základních práv a  

svobod, v článku 6:  

(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením. 

(2) Nikdo nesmí být zbaven života. 

(3) Trest smrti se nepřipouští.  

U trestných činů proti životu je objektem trestného činu lidský život. „Pro 

správné vymezení takového objektu je nezbytné přesně určit počátek a konec lidského 

života. Ve vědě trestního práva i v soudní praxi je za hranici, kdy bytost přestává být 

plodem a stane se člověkem, považován začátek porodu. (…) Konec života - pojem smrti 

je vykládán na základě poznatků lékařské vědy jako biologická smrt mozku (cerebrální 

smrt), což je takový stav organismu, u kterého je obnovení všech životních funkcí již 

vyloučeno (č. 41/1976 Sb. rozh. tr., str. 211).“
101

 

Ne všechny trestné činy z této částí trestního zákoníku se vztahují ke vztahu 

lékaře a pacienta. V následujících podkapitolách zmiňuji tedy jen ty, které lze vztáhnout 

na tento rozebíraný vztah. Nejčastěji se v medicínském právu vyskytují trestné činy 

proti zdraví.  
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13.1.1. Vražda 

 

§140 odst. 1 trestního zákoníku: „Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán 

odnětím svobody na deset až osmnáct let.“  

Jedná se o úmyslný trestný čin, jehož příprava je trestná. V medicínském právu nepatří 

vražda mezi typicky se vyskytující trestné činy. Respektive ve vztahu lékaře a pacienta 

se často diskutuje jistá forma vraždy a to euthanasie.  

Euthanasii rozlišujeme aktivní a pasivní a voluntární a nonvoluntární. Při aktivní 

euthanasii se jedná o úmyslné usmrcení pacienta, nebo zkrácení života konáním lékaře. 

V případě voluntární aktivní euthanasie se tak děje se souhlasem pacienta a v případě 

nonvoluntární je provedena bez souhlasu pacienta.  Tento druhý případ - nonvoluntární 

aktivní euthanasie je bezpochyby vraždou. Lékař nemá žádné právo rozhodnout o 

ukončení pacientova trápení. Nemůže si uzurpovat právo rozhodovat o skončení života 

jiných, bez jejich vědomí a souhlasu.  

Naopak voluntární aktivní euthanasie je předmětem neustálých debat, jestli ji 

považovat za vraždu, či nikoliv. V některých státech je tento způsob ukončení života 

pacienta uzákoněn. České právo ji však považuje za vraždu, i když je provedena se 

souhlasem pacienta, který trpí. Jedná se o velmi složitý etický problém. Pokud by 

pacient mohl, je pravděpodobné, že by v některých případech ukončil svůj život sám. 

Ale v těchto závažných případech je připoután na lůžko a je odkázán pouze na pomoc 

lékařů. Lékaři mu ale život ukončit nepomohou.   

Ačkoli je aktivní eutanazie v České republice hodnocena jako vražda, může 

okolnost, že se jednalo o usmrcení na žádost nebo se souhlasem poškozeného vliv na 

výši trestu, protože tato pohnutka značně snižuje závažnost činu a jeho škodlivost pro 

společnost a tudíž může být důvodem pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody.
102

 

 

Posuzování aktivní euthanasie není předmětem této práce, přesto je potřeba 

upozornit, že diskuze o tomto fenoménu by neměla ustat. Etický problém, který by 

vznikl při legalizaci euthanasie, by zároveň vznikl ve vztahu k lékaři, který by ji měl 

provést. Jak se to slučuje s povoláním zdravotnického pracovníka, pokud by měl 

euthanasii provést? K takovému činu nelze lékaře nutit. Naopak každý člověk si 
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zaslouží zemřít důstojně. Snažíme se celý život prožít důstojně a ve stáří se najednou 

vše obrátí a pod diktátem medicíny a morálních zábran se snažíme za každou cenu 

udržovat lidské životy nejen za cenu velmi vysokých výdajů na léčbu, ale za cenu 

nedůstojných podmínek, nedůstojného konce života lidí, kteří po celou dobu svého 

života rozhodovali sami o sobě, a najednou jim není umožněno opustit tento svět 

důstojně, bez zbytečného utrpení. 

13.1.2. Usmrcení z nedbalosti 

 

§143 odst. 1,2 trestního zákoníku: „Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude 

potrestán odnětím svobody až na tři léta, nebo zákazem činnosti. 

Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, 

povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.“ 

U tohoto trestného činu není vyžadován zákonodárcem úmysl, ale nedbalost. Na 

lékaře se vztahuje odst. 2, který počítá s usmrcením z nedbalosti porušením povinnosti 

vyplývající ze zaměstnání pachatele. Důležitou povinností se rozumí povinnost, jejíž 

porušení za dané situace obvykle podstatně zvyšuje nebezpečí pro lidský život nebo zdraví. 

V případě lékaře se důležitou povinností rozumí rovněž povinnost postupovat lege artis.103  

 

13.1.3. Účast na sebevraždě 

 

§144 odst. 1 trestního zákoníku: „Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k 

sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím 

svobody až na tři léta.“ 

V případě jednání lékaře se mluví v souvislosti s tímto trestným činem o pojmu 

asistovaná sebevražda. Nejedná se o euthanasii, protože v tom případě ukončuje život 

pacienta někdo jiný než pacient (ať už aktivně či pasivně). Zde se jedná o případ, kdy 

pacient je ještě dostatečně mobilní, aby mohl konat (či nekonat) sám, další osoba (lékař) 

jen pomáhá k tomu, aby byla sebevražda dokonána. Například tak, že dodá pacientovi 

prostředky, které ten následně použije ke spáchání sebevraždy.  
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Sebevražda sama o sobě není trestná, trestná je jen účast na sebevraždě. 

Domnívám se, že o tomto ustanovení je potřebná diskuze. Samozřejmě je správné, že je 

trestné, pokud někdo jiného k sebevraždě pohne. Pokud ale k sebevraždě pomáhá, ve 

smyslu např. zajištění prostředků ke spáchání sebevraždy, pak si nejsem jistá, jestli je 

takové ustanovení na místě. Zákonodárce v této hlavě trestního zákoníku chrání lidský 

život. Ale každý jedinec má právo nakládat se svým životem podle svého. Nikoliv s 

životy jiných, ale s tím svým. Pokud se rozhodne svůj život skončit, jedná se 

bezpochyby o nežádoucí čin, ale nemyslím si, že trestnost pomáhání u sebevraždy 

naplňuje smysl trestního zákoníku. Jak uvádí Jelínek: „Trest je prostředkem státního 

donucení, který stát používá k ochraně zájmů chráněných trestním zákonem, ochraně 

společnosti před trestnými činy a jejich pachateli.“
104

 Otázkou tedy pro mě v tomto 

případě zůstává, jestli je potřeba společnost chránit před osobou, která pomohla jinému 

ve spáchání sebevraždy.  

13.1.4. Ublížení na zdraví 

 

Pro účely této práce není podstatné rozlišení mezi několika skutkovými 

podstatami, které se všechny týkají ublížení na zdraví. Trestní zákoník rozlišuje § 145 

Těžké ublížení na zdraví, § 146 Ublížení na zdraví, §146a Ublížení na zdraví z 

omluvitelné pohnutky, §147 Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, §148 Ublížení na 

zdraví z nedbalosti. Pro podřazení pod konkrétní skutkovou podstatu je důležitá míra 

poškození zdraví člověka, stejně jako otázka zavinění. 

Z pohledu výkladu vztahů lékaře a pacienta a jejich trestněprávních aspektů 

nepovažuji za tolik podstatné rozlišovat mezi ublížením na zdraví (z nedbalosti) a 

těžkým ublížením na zdraví (z nedbalosti). V souvislosti s výkonem lékařského 

povolání vycházím z předpokladu, že úmyslné trestné činy se nevztahují k podstatě 

vztahu lékaře a pacienta, proto se dále věnuji pouze nedbalostnímu těžkému ublížení na 

zdraví z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti.  

„Ublížením na zdraví se rozumí takový stav záležející v poruše zdraví nebo 

jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí 
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znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který 

vyžaduje lékařské ošetření. 

Těžkou újmou na zdraví se rozumí jen vážná porucha zdraví nebo jiné vážné 

onemocnění. Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví  

a) zmrzačení,  

b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti,  

c) ochromení údu,  

d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí,  

e) poškození důležitého orgánu,  

f) zohyzdění,  

g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,  

h) mučivé útrapy, nebo  

i) delší dobu trvající porucha zdraví.“
105

 

Ublížení na zdraví je nejčastějším trestným činem, který se řeší v souvislosti s 

výkonem lékařského povolání, resp. který souvisí se vztahem lékaře a pacienta. Proto 

mu bude věnován také větší prostor a na příkladech z praxe bude tento trestný čin 

představen.  

 

Existují i názorové proudy, které by uvítaly vyloučení trestní odpovědnosti za 

ublížení na zdraví (případně usmrcení) v souvislosti s lékařským zákrokem. Někteří 

autoři vyvozují beztrestnost z faktu, že účelem zákroku není zdraví pacienta zhoršit, ale 

naopak zlepšit, i když se toho nepodaří dosáhnout. Vyloučení odpovědnosti ve vztahu k 

trestným činům je dáno absencí úmyslu směřujícího k ublížení na zdraví. Druhá skupina 

názorů odvozuje beztrestnost lékaře z charakteru zdravotní péče jako činnosti státem 

aprobované. Pokud stát schvaluje cíl, musí schvalovat i prostředky k jeho dosažení, 

dodržují-li pravidla lékařské vědy.106 

S tímto názorem se nelze spokojit. I lékař se musí držet jistých pravidel při 

výkonu svého povolání. Nelze souhlasit s názorem, že lékař stojí v tomto ohledu mimo 

trestní právo. Právě proto, že lidský život a zdraví jsou nejvýše chráněným zájmem, je 

potřeba i při výkonu lékařského povolání dbát zvláštního zřetele při léčebných 
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postupech. V případě postupu non lege artis je pak na místě vyvodit i trestněprávní 

odpovědnost. Protože smyslem trestního práva, jak již bylo výše citováno, je mimo jiné 

i ochrana společnosti před trestnými činy. A tato ochrana je nutná i ve vztahu lékaře a 

pacienta.   

 

Trestný čin ublížení na zdraví lze spáchat jak konáním, tak opomenutím. Jak 

uvedl ve svém rozsudku Nejvyšší soud, opomenutí může spočívat i v nedostatečném 

vyšetření poškozeného, protože toto vyšetření tím pádem nemůže pomoci zjistit zranění, 

který by bylo bývalo mohlo být zjištěno a léčeno.
107

 

 

Příklad:
108

  

V průběhu služby na chirurgické ambulanci byl na ambulanci přivezen pacient s tržnou 

ránou v týlní krajině hlavy, kdy byl neklidný a nekomunikoval. Tohoto pacienta lékař 

jen zběžně prohlédl, provedl sešití tržné rány, neprovedl však žádné podrobnější 

vyšetření, při kterém by bylo zjištěno vážnější poranění. Pacient byl po ošetření 

ponechán na vozíku na chodbě před chirurgickou ambulancí pouze pod dohledem sester 

a o stavu pacienta obviněný lékař neinformoval ani střídajícího lékaře. Pacient 

následující den následky poranění hlavy zemřel. Bezprostřední příčinou smrti bylo 

zhmoždění mozku spojené s nitrolebním krvácením a zlomeninou spodiny lebeční. 

Argumentace soudu:  

Samotná skutečnost, že se obviněný přímo nepodílel na způsobení těžké újmy na zdraví 

poškozeného, ještě neznamená, že v jeho jednání nelze tento trestný čin spatřovat. V 

podané stížnosti pro porušení zákona se správně uvádí, že trestný čin ublížení na zdraví 

podle § 224 tr. zák. lze spáchat z hlediska jednání jako znaku objektivní stránky 

skutkové podstaty trestného činu jak konáním, tak i opomenutím. U tohoto trestného 

činu se plně uplatňuje ustanovení § 89 odst. 2 tr. zák., podle kterého se jednáním rozumí 

i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel podle okolností a svých poměrů 

povinen. Zvláštní povinnost lékaře, který je ve službě, poskytnout pomoc vyplývá z 

povahy jeho zaměstnání a skutečnosti, že je právě vykonává.  

 Ze znaleckého posudku znalců provádějících pitvu poškozeného a z dalších 

důkazů vyplývá, že obviněný se skutečně nepodílel na vzniku těžké újmy na zdraví 
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poškozeného. Pokud by nedošlo ke zhoršení jeho zdravotního stavu, i při opomenutí 

obviněného poskytnout veškerou potřebnou pomoc nepřicházela by v úvahu jeho trestní 

odpovědnost. Dojde-li však v důsledku neposkytnutí pomoci opomenutím ke zhoršení 

zdravotního stavu anebo k smrti poškozeného, může být lékař za způsobený následek 

trestně odpovědný podle zjištěné formy zavinění podle ustanovení § 219 a dalších tr. 

zák. 

Podle názoru ministryně spravedlnosti (která podávala stížnost proti zastavení 

trestního stíhání lékaře, pozn. aut.) obviněný podcenil rozsah zranění poškozeného a 

jeho ošetření omezil na suturu rány hlavy, nevzal v úvahu poranění lebky a 

vnitrolebních struktur, které by zjistil v případě provedení neurologického vyšetření a 

zejména rentgenového vyšetření lebky, jako samozřejmého prvořadého předpokladu 

stanovení správné diagnózy. Obviněný však chybně vyhodnotil klinický stav zraněného 

L. Š. jako projev silného alkoholického opojení a o možnosti vážnějšího traumatu 

neuvažoval.
109

 

 

Postup lege artis, který zaručuje, že lékař postupuje podle svých nejlepších 

schopností, podle stanovených standardních postupů, je samozřejmě v každé situaci 

jiný. Pokud se jedná o jednoho pacienta a nesprávné stanovení diagnózy, nemůžeme 

hned mluvit o nedodržení postupu lege artis, pokud lékař splnil všechny povinnosti a 

náležitosti. Proto po stanovení diagnózy a nasazení léčby musí lékař sledovat pacientův 

zdravotní stav, protože si sám musí umět připustit možnost omylu. Tato možnost tu 

samozřejmě je, lidské tělo je složitý organismus, který ne vždy reaguje na stejné 

podněty stejně a ne vždy vykazuje standardní znaky dané nemoci. Proto ale musí lékaři 

flexibilně reagovat na nastalou situaci. Což dokumentuje i argumentace soudu v 

následujícím příkladu z praxe. 

Příklad:
110

 

Jestliže obviněný na počátku náhlého zhoršení zdravotního stavu poškozeného usoudil, 

že jde o orthostatický kolaps, a nechal poškozenému aplikovat příslušné medikamenty, 

lze jeho postup akceptovat jako postup lege artis. Potud je postup obviněného v 

podstatě kladně hodnocen také znaleckým posudkem ústavu, který  

vypracovala 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. To však již nelze vztahovat na 
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postup, který následoval a který již není možné hodnotit ve prospěch obviněného ani se 

zřetelem ke znaleckému posudku ústavu.  

 

 V dalším stádiu obviněný výrazným způsobem vybočil z mezí přijatelného 

postupu léčebné péče. Reakce organismu poškozeného na aplikované medikamenty totiž 

ani zdaleka neodpovídala tomu, čeho jimi mělo být dosaženo, zejména rychlého a 

citelného zvýšení krevního tlaku. Absence zamýšleného účinku podaných medikamentů 

ve spojení se stále se zhoršujícím stavem poškozeného znamenala evidentní zpochybnění 

správnosti stanovené diagnózy a zvoleného léčebného postupu. Z tohoto hlediska se 

obviněný věcí nezabýval, setrval na svém původním závěru a neidentifikoval skutečnou 

podstatu celé komplikace, která spočívala v krvácení do dutiny břišní a nabyla povahy 

hemoragického šoku. Lze konstatovat, že aplikovaná léčba, která měla zajistit razantní 

zvýšení krevního tlaku, ve svých důsledcích vyzněla naopak jako faktor zesilující 

krvácení do dutiny břišní a podporující rozvoj hemoragického šoku. K tomu přistupuje 

okolnost, že obviněný od poškozeného odešel a ponechal ho v péči zdravotních sester, 

ačkoli ten byl z hlediska hemodynamiky v jasně nestabilizovaném stavu. Obviněný tím 

jen dal najevo, že stanovenou diagnózu a zvolený léčebný postup nemění. Je tedy 

namístě závěr, že diagnóza, kterou obviněný stanovil, a léčebný postup, který zvolil, se 

objektivně míjely se skutečnou povahou pooperačních komplikací ve zdravotním stavu 

poškozeného. Proto je sotva možné popsaný postup obviněného označit za postup lege 

artis, jak se toho obviněný dožadoval v dovolání. 
111

 

 

V případě, kdy lékař nemá k dispozici dostatečné vybavení v místě, kde 

stanovuje diagnózu, musí učinit taková opatření, která budou odpovídat postupu lege 

artis a zajistí dostatečnou zdravotní péči pacientovi. 

Jestliže lékař rezignuje na stanovení diagnózy a poškozenému poskytne zdravotní péči 

zjevně neodpovídající povaze a závažnosti jeho zdravotního stavu, je tím zpravidla 

založena trestní odpovědnost lékaře za trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 

1, odst. 2 TZ (ve znění účinném do 31. 12. 2009). 112
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Příklad:
113

 

Obviněný na sebe převzal zodpovědnost za celkový zdravotní stav všech dětí, které se 

účastnily lyžařského výcvikového kursu, tedy i za poškozeného, a to po celou dobu 

tohoto kursu. Musel tedy vyhodnotit míru rizika a rozsah svých znalostí, kdy jeho 

odborná specializace směřuje pouze k ortopedii a samozřejmě komplexní lékařská péče 

o děti vykazuje svá specifika. - Není mu kladeno za vinu bezprostřední úmrtí 

poškozeného, ale jeho nečinnost v průběhu onemocnění poškozeného, tedy jeho 

opomenutí či nekonání a žádná reakce na aktuální stav poškozeného (tedy, je mu 

kladeno za vinu, že nedostatečně reagoval a nezajistil včasnou a řádnou diagnostiku 

onemocnění poškozeného a rovněž tak byl nečinný při zhoršujícím se stavu 

poškozeného). - neposkytl náležitou a včasnou péči poškozenému a i když se u něj 

projevoval zhoršující se zdravotní stav, který vyvrcholil příjezdem do Brna, kdy stav 

poškozeného byl již naprosto alarmující a bylo nutné přivolání rychlé záchranné služby 

a převoz - na ARO, pak obviněný žádné takovéto opatření neučinil. - nedostál svým 

povinnostem vyplývajícím z jeho povolání a postavení lékařského dozoru, neboť při 

předání poškozeného rodičům neučinil žádné opatření, které by vedlo k léčbě septického 

stavu, ve kterém se poškozený nacházel, kdy tento byl až na podnět rodičů převezen na 

pohotovost - Včasná diagnóza a přiměřená léčba však výrazně zvyšovaly možnosti 

poškozeného na přežití. - Kromě přímé příčinné souvislosti je nutné přihlédnout i ke 

gradaci příčinné souvislosti. Ze strany obviněného je nutné přihlédnout k jeho absolutní 

nečinnosti, zejména když stav poškozeného se stával alarmujícím. Obviněný nezajistil 

žádné laboratorní vyšetření, které by vedlo ke zjištění a správné diagnózy u 

poškozeného a tedy včasnému nasazení antibiotik. 

 Na tomto příkladu lze demonstrovat, že je důležité vždy stanovit, co je postup 

lege artis a které následky lze přičíst konání, či nekonání lékaře. Soud potvrzuje, že 

neklade lékaři za vinu bezprostřední smrt, ale způsob, jakým přistoupil k léčbě 

nemocného.  
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13.2. Neposkytnutí pomoci 

 

Trestní zákoník v §150 odst. 1 stanovuje obecnou povinnost poskytnout pomoc. 

V odst. 2 pak stanovuje: 

Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo 

vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého 

zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na 

tři léta nebo zákazem činnosti. 

 

Šustek a Holčapek uvádějí: „Lékař odpovídá podle tohoto ustanovení jen tehdy, 

nevzniknou-li žádné následky na životě ani na zdraví. Pokud by v důsledku neposkytnutí 

pomoci došlo ke smrti nebo ke zhoršení zdravotního stavu, bude odpovědný za některý z 

trestných činů proti životu a zdraví. (…) pokud však pacient skutečně odmítl, pak by 

lékař neměl být trestné odpovědný. (…) Je samozřejmě zapotřebí dbát důsledně na 

dodržení správného postupu (…) a zejména vyžádat si od pacienta negativní revers. 

Pokud však k tomu způsobilý pacient péči skutečně odmítl, je tím obecná povinnost 

lékaře rušena a zdravotnický pracovním trestně ani jinak neodpovídá.“
114

 

Odpovědnost za tento trestný čin tedy přichází v úvahu pouze tehdy, pokud nepřichází  

v úvahu odpovědnost na některý čin proti životu či zdraví. 

 Nejvyšší soud k tomu ve svém usnesení dodává: „K naplnění subjektivní stránky 

trestného činu neposkytnutí pomoci podle § 207 odst. 2 TZ (ve znění účinném do 31. 12. 

2009) se vyžaduje, aby pachatel úmyslně neposkytl potřebnou pomoc osobě, která je v 

nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví. Úmyslné zavinění je tedy 

vyloučeno v případě, že pachatel postupem lege artis podle čl. 4 Úmluvy o lidských 

právech a biomedicíně, resp. § 11 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění 

pozdějších předpisů, shledal u poškozeného stav tzv. biologické smrti a z tohoto důvodu 

nezahájil resuscitační úkony.“
115

 

 

Povolání lékaře je v tomto směru zavazující. Lékař musí být odolný vůči 

případnému šoku, kterému mohou podlehnout „nelékaři“ při setkání se situací, kdy je 

cizí člověk v ohrožení života. Od osoby, která není zvyklá takovým situacím čelit nelze 
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vyžadovat bezchybnou reakci. V případě, že se ale jedná o lékaře tomu tak není. Lékař 

se nesmí uchýlit k nečinnosti. Tak to konstatoval Nejvyšší soud ve svém usnesení  

8 Tdo 1421: „Jestliže lékař, který vzhledem ke svým zkušenostem, dosažené kvalifikaci a 

specializaci v oboru mohl rozpoznat život ohrožující stav poškozeného, nezakročí k 

odvrácení tohoto nebezpečí a bezdůvodně vyčkává na rozhodnutí o dalším postupu 

jiným lékařem, jedná z hlediska zavinění přinejmenším v tzv. eventuálním úmyslu, neboť 

zůstává zcela lhostejný k následku, který mohl kdykoli nastat na životě a zdraví 

poškozeného. Za splnění dalších podmínek je proto takový pachatel odpovědný za 

trestný čin neposkytnutí pomoci podle § 207 odst. 2 TZ (ve znění účinném do 31. 12. 

2009), pokud nedošlo ke vzniku následku (resp. účinku) na životě nebo zdraví 

poškozeného.“116 

Tento trestný čin je dokonán, pokud povinný nezačne s poskytováním pomoci 

neprodleně.
117
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Závěr 
 

 Vztah mezi lékařem a pacientem se vyvíjel dlouhá desetiletí a tento vývoj ještě 

stále není u konce. Protože zdraví je hodnota, které si lidé váží, hodnota, která je 

součástí našeho každodenního života, je i vztah lékaře a pacienta součástí každodenního 

života. Důkazem toho mohou být časté rozhovory o zdraví, které mezi sebou lidé 

vedou. Diskutován je samozřejmě i přístup lékařů k pacientům. Trestní právo by do něj 

mělo zasahovat jen výjimečně, ale pokud už k takové situaci dojde, pak musí být tento 

zásah efektivní. 

 

 Tato práce si neklade za cíl pokrýt celou materii trestněprávních aspektů vztahů 

mezi lékařem a pacientem. Snaží se podat ucelený výklad, který by měl být 

východiskem pro další zkoumání, některého z vybraných jevů, ať už je to tolik 

diskutovaná problematika euthanasie a etických aspektů tohoto fenoménu, či hodnota 

znaleckého posudku v soudním řízení, nebo vedení zdravotnické dokumentace.  

 

 Definování základních pojmů medicínského práva, stejně jako určení stěžejních 

právních předpisů považuji za základní předpoklad pro další rozbor dané problematiky. 

Dává prostor pro pochopení dalších souvislostí. V posledních letech se problematice 

medicínského práva dostává stále většího prostoru. Byly přijaty stěžejní zákony, které 

zavedly instituty, které byly dosud upraveny jen nedostatečně, a daly tak medicínskému 

právu další rozměr. Je otázkou do budoucna, jak s tímto právním základem naloží 

lékaři. Doposud převážně paternalistický vztah mezi lékařem a pacientem se jen velmi 

pomalu mění ve vztah partnerský. 

Vztah lékaře a pacienta z pohledu trestního práva je velmi komplikovaný.  

Ze čtení soudní argumentace u skutečných případů z praxe jasně vyplývá, že zásadní 

otázka, kterou si soudy odpovídají, je, jestli bylo postupováno lege artis a jestli mohou 

dovodit příčinnou souvislost mezi jednáním a následkem v daném případu. Těmto 

trestněprávním aspektům jsem se snažila věnovat důkladněji, protože jsou stěžejním 

problémem dané látky. Tato problematika si zaslouží hluboký a samostatný rozbor. Jak 

bylo nastíněno v této práci, prokázání příčinné souvislosti nade vší pochybnost je úkol 

ve zdravotnictví velmi nesnadný a často nemožný. Důsledkem toho je pak směrem k 

veřejnosti vysílán signál, že poškození zdraví není soudy v trestním řízení řádně 
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potrestáno. Trestní právo je ultima ratio, k trestněprávnímu trestání by mělo docházet 

jako k poslednímu možnému řešení. To samozřejmě laická veřejnost nechápe 

dostatečně. Jak jsem ale zmínila, lidské zdraví je každodenní starostí člověka. Proto je 

na místě, aby měl i laik dostatečné informace o tom, jak postupovat, pokud není s 

přístupem a péči svého lékaře spokojen, případně by měl každý mít alespoň rámcovou 

představu o tom, na základě čeho soudy rozhodují. Samotná otázka příčinné souvislosti 

a potřeby ji prokázat nade vší pochybnost je pak dalším aspektem, který si zaslouží 

zamyšlení. 

 

Jak jsem zmínila, vývoj vztahu lékaře a pacienta není u konce a pravděpodobně 

ani nikdy u konce nebude. Společnost se neustále vyvíjí, s ní i názory na zdraví, na 

možnosti právní úpravy medicínského práva, na etiku. Stejně tak se vyvíjí trestní právo. 

V současné době je dán prostor pro diskuzi týkající se rozšíření trestní odpovědnosti 

právnických osob, váhy znaleckého posudku jako důkazu v trestním řízení, či 

vypořádání se s pojmem lege artis a s dokazováním příčinné souvislosti. 

Přála bych si, aby i tato práce byla podnětem pro zamyšlení nad tím, jak právo 

vztah lékaře a pacienta v současné době upravuje a jak by tento vztah upravovat mohlo, 

či mělo do budoucna. A to nikoliv pouze v trestněprávní rovině. 

  



64 

 

Seznam použité literatury a pramenů 
 

Odborná literatura 

 

CÍSAŘOVÁ, Dagmar, SOVOVÁ, Olga, Trestní právo a zdravotnictví, Vydání 1., 

Praha: Orac, 2000, ISBN: 80-86199-09-6 

 

CÍSAŘOVÁ, Dagmar, SOVOVÁ, Olga, Trestní právo a zdravotnictví, Vydání 2., 

Praha: Orac, 2004, ISBN: 80-86199-75-4 

 

FENYK, Jaroslav, Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám, 1. vydání, Praha: 

LexisNexis, ISBN: 978-80-86920-25-2 

 

HAŠKOVCOVÁ, Helena, Informovaný souhlas - proč a jak?, 1. vydání, Praha: Galén, 

ISBN: 978-80-7262-497-3 

 

HAŠKOVCOVÁ, Helena, Práva pacientů, 1. vydání, Havířov: Nakladatelství Aleny 

Krtilové, 1996, ISBN: 80-902163-0-7 

 

HENDRYCH, Dušan. a kol., Správní právo, obecná část, 8. vydání, Praha: C. H. Beck, 

2012, ISBN: 978-80-7179-254-3 

 

HERRING, Jonathan, Medical law and ethics, 2nd. edition, Oxford: Oxford University 

Press, 2008, ISBN: 978-0-19-923066-2 

 

HOLČAPEK, Tomáš, Dokazování v medicínskoprávních sporech, Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a.s.,2011, ISBN: 978-80-7357-643-1 

 

HRIB, Nikolaj, Kriminalistika a zdravotnictví, Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, ISBN: 978-80-

7380-269-1 

 

JELÍNEK, Jiří, Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a 

perspektivy, 1. vydání, Praha: Leges, 2013, ISBN 978-80-87576-58-8 

 

JELÍNEK, Jiří a kolektiv, Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část, 3. Vydání, 

Praha: Leges, 2013, ISBN: 978-80-87576-64-9 (váz.) 

 

JELÍNEK, Jiří, Trestní právo procesní, 3. vydání, Praha: Leges, 2013, ISBN: 978-80-

87576-44-1 

 

JELÍNEK, Jiří, Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s judikaturou, 

2. vydání, Praha, Leges, 2013, ISBN 978-80-87576-43-4 

 

KŘEPELKA, Filip, Evropské zdravotnické právo, Praha: LexisNexis CZ, 1. vydání, 

2004 

 



65 

 

MACH, Jan, Medicína a právo, 11. vydání, Praha: C. H. Beck, 2006, ISBN: 80-

7179.810-X 

 

SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Základy trestní 

odpovědnosti, 1. vydání, Praha: Orac, 2003, ISBN 80-86199-74-6 

 

SOVOVÁ, Olga, Zdravotnická praxe a právo, vydání 1., Praha: Leges, 2011, ISBN: 

978-80-87212-72-1 

 

STOLÍNOVÁ, Jitka, MACH, Jan, Právní odpovědnost v medicíně, 2. vydání, Praha: 

Galén, 2010, ISBN: 978-80-7262-686-1 

 

ŠÁMAL, Pavel a kol., Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář, 2. vydání, Praha: C. H. 

Beck 2012, ISBN: 978-80-7400-428-5 

 

ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš, Informovaný souhlas, Praha: ASPI, 2007 

 

TĚŠINOVÁ, Jolana, ŽĎÁREK, Roman, POLICAR, Radek, Medicínské právo, 1. 

vydání, Praha: C. H. Beck, 2011, ISBN: 978-80-7400-050-8 

 

UHEREK, Pavel, Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků, 1. vydání, Praha: 

Grada, 2008, ISBN: 978-80-247-2658-8 

 

 

Články 

 

CIBULKA, Karel, O některých otázkách trestního postihu ve zdravotnictví, 

Trestněprávní revue, 2010, č. 3 

 

MITLÖHNER, Miroslav, Vymezení rizika a odpovědnosti ve zdravotnictví, 

Zdravotnictví a právo, 2000, č. 3, str. 9  

 

SOVOVÁ, Olga., Povinná mlčenlivost a oznamovací povinnost, Zdravotnictví a právo 

1-2/2009 

 

Ostatní zdroje 

 

KAŠPAROVÁ, Anna, diplomová práce, Práva pacientů, obhájeno říjen 2011 

MALÝ, Lukáš, diplomová práce, Informovaný souhlas, zejména trestněprávní aspekty, 

obhájeno červen 2012 

 

  



66 

 

Internetové zdroje 

 

Důvodová zpráva k návrhu trestního zákoníku. [online]. [cit. 2014-01-14]. Dostupné z: 

http://trestnizakonik.cz/navrh/duvodova-zprava.html 

 

Práva pacientů ČR. [online]. [cit. 2014-01-14]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/840 

 

Stavovské předpisy ČLK. [online]. [cit. 2014-01-14]. Dostupné z: 

http://www.lkcr.cz/stavovske-predpisy-clk-212.html 

 

TUZA, Tomáš, Odpovědnost neatestovaného lékaře. [online]. [cit. 2014-01-14]. 

Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-

zdn/odpovednost-neatestovaneho-lekare-450636 

 

Použité právní prameny 

 

Ústavní zákon č. 2/1993, Listina základních práv a svobod 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a 

České lékárnické komoře 

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii 

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 

farmaceuta 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 98/2012 Sb. 

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací 

biologie a medicíny, publikována ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 96/2001  

 

  

http://www.mpsv.cz/cs/840


67 

 

Resumé 
 

 Téma diplomové práce jsem si vybrala s ohledem na to, že medicínské právo je 

oblast práva, na kterou je v poslední době upírána čím dál větší pozornost. Vztah mezi 

lékařem a pacientem je něco, s čím se setkává každý z nás. Všichni chodíme k lékaři a 

budujeme si s ním náš vlastní vztah. Téma vztahu mezi lékařem a pacientem jsem si 

vybrala proto, že se domnívám, že v současné době v České republice stále není 

standardem, aby se tento vztah blížil vztahu rovného s rovným. Analýze tohoto 

problému se chci věnovat v souvislosti s trestním právem. 

 

 Cílem této práce je analyzovat vztah mezi lékařem a pacientem z pohledu jeho 

vývoje, porovnat ho se současnou situací v České republice a zmínit žádoucí stav do 

budoucna. Trestněprávní aspekt vztahu lékaře a pacienta bych chtěla analyzovat na 

teoretickém základě, který podpořím případovými studiemi. 

 

 Diplomová práce je rozdělena do třinácti kapitol. V první kapitole je představen 

samotný pojem medicínského práva, jeho zařazení v právním systému, jeho vztah k 

právu trestnímu. 

Ve druhé kapitole je podán výklad základních pojmů, které je nezbytné znát pro 

pochopení práce. Výčet není vyčerpávající. Pojmů, se kterými se setkáme v 

medicínském právu, je mnoho, ale zde je podán výklad těch nejzásadnějších.  

Třetí kapitola je pak věnována výčtu důležitých právních pramenů, ze kterých 

medicínské právo, a také trestní právo v medicínskoprávních sporech čerpá. Stejně jako 

v předchozí kapitole, ani zde nemám ambice předložit úplný výčet zákonů, které se k 

problematice vztahují.  

Čtvrtá kapitola popisuje vývoj vztahu mezi lékařem a pacientem, vývoj od 

striktně paternalistického modelu po současný stav, kdy je tento vztah předmětem stále 

častějších diskuzí.  

Pátá kapitola navazuje na toto téma a vymezuje základní práva a povinnosti, 

které mezi lékařem a pacientem vznikají a to práva pacientů, povinnou mlčenlivost a 

dříve vyslovené přání. 
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Od šesté kapitoly již do výkladu zásadně promlouvá trestněprávní aspekt celého 

tématu. Nejprve jsou popsány druhy odpovědnosti, které mohou vzniknout, a následně v 

sedmé kapitole přistupuji k výkladu obecných předpokladů vzniku trestněprávní 

odpovědnosti.  

V osmé kapitole je nastíněna problematika trestněprávní odpovědnosti 

právnických osob, s ohledem na zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a 

možné rozšíření trestných činů, na které se vztahuje.   

V deváté kapitole se věnuji objektivní stránce trestného činu, jednání, následku a 

příčinné souvislosti mezi nimi. Příčinná souvislost je jedním z nejpodstatnějších aspektů 

trestněprávní odpovědnosti ve zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že musí být prokázána 

nade vší pochybnost, je v praxi klíčovým faktorem.  

Při dokazování v medicínskoprávních sporech musí znalci i soud vycházet z 

předložené zdravotnické dokumentace. Jaké to přináší důsledky, tomu se věnuje 

kapitola desátá. 

V jedenácté kapitole se věnuji okolnostem vylučujícím protiprávnost. Ne 

všechny zákonem stanovené okolnosti vylučující protiprávnost se týkají medicínského 

práva, resp. vztahu lékaře a pacienta, což rozebírám právě v této kapitole. 

Stejně jako zdravotnická dokumentace, také znalecký posudek je významným 

důkazem v medicínskoprávních sporech. Jak k němu přistupují soudy, tomu se věnuje 

kapitola dvanáctá. 

Ve třinácté kapitole pak přistupuji k výčtu nejčastěji se vyskytujících trestných 

činů v souvislosti se vztahem lékaře a pacienta a příkladům z praxe, kterým je věnován 

také prostor. 

V závěru nabízím shrnutí motivace k psaní této práce a cílů, kterých by se mělo 

či mohlo v budoucnu v medicínském právu dosáhnout.  
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Summary 
 

RELATIONSHIP OF DOCTOR AND PATIENT, CRIMINAL LAW 

ASPECTS 

I have chosen this particular topic regarding the fact, that medical law is a part of 

law, which attracts general public attention. Relationship of doctor and patient is 

something that every one of us has experience with. Everyone visits doctor and builds 

unique relationship with him. I have chosen topic of relationship of doctor and patient, 

because I want to highlight that this relationship is still not relationship of equal partners 

in the Czech Republic, which leads to several conclusions. My aim is to analyze this 

situation regarding criminal law aspects. 

Aim of this thesis is to analyze relationship of doctor and patient as a result of 

process of evolution, to describe recent situation in the Czech Republic and to suggest 

changes for the future. I look at the relationship of doctor and patient on the basis of 

criminal law and demonstrate some particular aspects with case studies.  

 

Thesis is divided into thirteen chapters. First chapter introduces term of medical 

law and its position in law system and connection to criminal law. 

Basic terms and its explanation are provided in chapter two. It should not be 

considered as complete and finished enumeration. 

Third chapter enumerates important legal documents and laws which cover topic 

of the theses the most. Same as in chapter two, this should not be considered as compete 

enumeration, because connection to the topic can be found in many more documents 

which are not mentioned. 

Fourth chapter describes evolution of relationship of doctor and patient from 

strict paternal do recent stadium, when it is more and more subject to legal and medical 

discussions. 

Fifth chapter continues with basic rights and duties, rights of patient, duty of 

confidentiality and living will. 

From the Chapter six there is criminal law fundamentally speaking and 

describing aspects of the whole topics. First, it describes types of responsibility, and in 

the Chapter seven it describes criminal law liability and its basis. 
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Chapter eight gives brief explanation of criminal liability of legal entities in 

connection with law Criminal liability of legal entities. 

Ninth chapter deals with objective aspects of criminal liability, action (behavior), 

consequence and casual relationship between the two. Casual relationship is one of the 

most important aspects of criminal law liability and medical law. It is a key factor in 

praxis. 

As a proof in medical law cases, judges and expert witness have to consider 

medical documentation. Problems connected to that are explained in Chapter ten. 

Eleventh chapter deals with circumstances excluding the act from offences 

against law.  

Same as medical documentation, also expert witness is a very important proof in 

medical cases. How courts deal with it is described in Chapter twelve. 

Chapter thirteen mentions the most often criminal offenses occurring in 

connection to relationship of doctor and patient. Case studies are also widely described. 

Conclusion describes motivation of choosing this topic and provides aims for the 

future to the medical law. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: lékař a pacient, trestní právo, trestní odpovědnost 

 

Key words: doctor and patient, criminal law, criminal liability 


