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Úvod 

 

Jednou z důležitých oblastí každého státu je péče o zdraví občanů. Tuto péči na území 

České republiky stát zajišťuje sítí zdravotnických zařízení, které tvoří samostatné ordinace, 

zdravotní střediska, sdružená ambulantní zařízení a polikliniky, nemocnice, odborné léčebné 

ústavy, lázeňské léčebny, sanatoria a ozdravovny, samostatné laboratoře, kojenecké ústavy a 

dětské domovy, dětská centra a stacionáře, hygienické služby, zařízení lékařské péče a ostatní 

zdravotnická zařízení. 

 

Zdravotnická zařízení mohou být státní, jejichž zřizovatelem může být Ministerstvo 

zdravotnictví České republiky, případně jiná ministerstva ( spravedlnosti, vnitra, obrany ), nebo 

nestátní, jejich zřizovatelem může být celá řada subjektů, jako jsou například města, obce, kraje, 

různé nevládní organizace, církev, nebo fyzické a právnické osoby.   

 

S přistoupením České republiky k Evropské unii se v poslední době stává zdravotní 

tématika zejména v právu velmi aktuální. 

 

Vzhledem k tomu, že rok od roku vzrůstá počet žalob a trestních oznámení na lékaře, kteří 

mohou být obviněni za jakoukoliv komplikaci, která se během léčby přihodí, je třeba klást stále 

více důraz na to, aby lékař pacienta předem a přesně informoval o možných rizicích a 

komplikacích dané léčby.  

 

Nejsou li provedené úkony dostatečně dokumentovány, je těžké při případném obvinění 

z trestného činu dokazovat lékařovu nevinu. Při vysokém pracovním vytížení lékařů tak dochází 

k možnému pochybení nejen v rámci dané léčby, ale i v případě, že byla terapie optimální mohou 

chyby v dokumentaci zkomplikovat, nebo i znemožnit dokazování neviny.    

 

Obvinění lékaře a následné trestní řízení je také často velmi přitažlivým tématem pro 

sdělovací prostředky. Trestní řízení je často provázeno medializací, což je pro lékaře velmi 

zatěžující záležitostí, která ho může poškodit jak v profesním, tak i v soukromém životě. Tato 
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medializace nabývá často takových rozměrů, že i v případě neviny, je na dlouhý časový úsek 

poškozena reputace a dobré jméno lékaře. 

 

Z těchto důvodů je nutno se tímto tématem zabývat a vytvořit pro lékaře nutné standardní 

postupy, které jim umožní se těmto nepříjemným komplikacím vyhnout.    

 

Tématem diplomové práce chci upozornit na často nedostatečnou informovanost lékařů o 

rizicích, kterých se mohou dopustit při výkonu svého povolání. Často si totiž nejsou vědomi 

skutečností, že mohou být dané činy trestné. Mým cílem je uvést do povědomí lékařů nebezpečí 

možného provinění, kterého se mohou dopustit z důvodu neinformovanosti o právních normách. 

Je totiž nutno vždy vycházet z pravidla, že neznalost zákona neomlouvá, nebo-li „ignoratia legis 

non excusat.“  

 

Vzhledem k závažnosti této problematiky, je nutné zvýšit zájem o informovanost v rámci 

studia medicíny, aby se již na počátku výkonu vlastní lékařské praxe dalo předejít provinění v 

důsledku neznalosti zákona. Informovanost lékařů o právních normách souvisejících s výkonem 

lékařského povolání by měla být obligatorní. 

 

Dle mého názoru by mohl situaci lékařů zjednodušit fungující systém managementu 

kvality založený na odborných standardech. Kromě standardů zabývajících se odbornou činností, 

které vytvářejí odborné lékařské instituce jako je například Česká lékařská komora, Česká 

stomatologická komora, nebo Společnost Jana Evangelisty Purkyně, je nutno zavést do praxe i 

standardy, které přesně regulují i provoz zdravotnických zařízení, otázky hygieny a ostatní 

v praxi důležité záležitosti. 

 

Domnívám se, že přesná a přehledná regulace by umožnila stanovené postupy 

respektovat, čímž by se zabránilo konfliktům v oblasti trestního práva. Jako příklad uvádím 

respektování standardních plánů v oblasti hygieny a úklidu v nemocnicích, kdy lze v případě 

výskytu například nosokomiálních infekcí pomocí předložené dokumentace jasně prokázat 

dodržení všech standardem předepsaných postupů. Součástí standardů by dle mého názoru měla 

být i systematika příslušné dokumentace. Rizika odpovědnosti v oblasti trestního práva hrozí 
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tehdy, nejsou li dodrženy standardní postupy, nebo není-li provedena dostatečná a přesná 

dokumentace.    

 

Z pohledu lékaře se riziko trestní odpovědnosti často objevuje v souvislosti 

s informovaným souhlasem pacienta. Faktor času často ztěžuje snahu lékaře pacienta dostatečně 

informovat tak, aby mohl na základě informovanosti vyjádřit souhlas, nebo nesouhlas s daným 

výkonem. Zvláštní význam nabývá tato problematika také v případě nutných rychlých rozhodnutí 

– nouzová operace, nebo rozhodnutí ve výjimečných psychických situací jako je například 

rozhodování ženy v případě nechtěného těhotenství.  
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1. Východiska právní úpravy zdravotnického práva 

 

Právní řád České Republiky je založen na psaném právu (lex scripta) a patří ke 

kontinentálnímu typu právní kultury. Dle principu právní síly se dělí na Ústavu a ústavní zákony, 

zákony, nařízení vlády a vyhlášky ministerstev.  

 

Oblast zdravotnického práva upravuje zejména takové vztahy, které vznikají v souvislosti 

s právem na zdravotní péči. Práva a povinnosti z těchto vztahů vzniklých se řídí normami mnoha 

právních odvětví. Jedná se zejména o odvětví práva občanského, pracovního, správního a 

trestního. Hlavním úkolem těchto norem je spojit dohromady právní i etické vztahy mezi 

pacientem, lékařem a společností.
1
 

 

1.1. Ústavní pořádek 

 Z hlediska hierarchie a stupně právní síly je Ústava České republiky nejvyšším pramenem 

vnitrostátního práva. Jedná se o základní pramen práva pro jednotlivá právní odvětví, kdy 

jednotlivá ustanovení včetně jejího výkladu stanovují ústavněprávní mantinely, které se nacházejí 

pod zvláštní ochranou Ústavního soudu. Dle ústavy je stanoveno, že Česká republika je 

svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka 

a občana.
2
   

 

Dle čl. 3 Ústavy je součástí ústavního pořádku České republiky také Listina základních 

práv a svobod.
3
 Jedná se o pramen práva zaručující základní práva a svobody, která jsou dle 

jejího čl. 1 nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. Tato práva jsou zaručena 

nejen v oblasti zdravotnického práva, ale ve všech právních oblastech. Pro účely práva na  

informovanost mají význam zejména následující články. 

 

                                                           
1
 CÍSAŘOVÁ Dagmar, SOVOVÁ Olga, Trestní právo a zdravotnictví, 1.vyd., Praha Orac, 2000, str. 10 

2
 Čl. 1 úst. zák. č. 1/1993 Sb.,Ústava české republiky 

3
 Úst. zákon č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.   
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Článek 6 Listiny, který zaručuje právo na život
4
 včetně života nenarozeného je jakýmsi 

universálním právem, které je zaručeno každému člověku. Toto právo na straně jedné, v sobě  

zahrnuje jednak zákaz státu do tohoto práva zasahovat, avšak na straně druhé zároveň ukládá 

státu závazek, aby byl život osob chráněn. Dle tohoto článku je naprosto vyloučen trest smrti, 

neboť je prohlášen za nepřípustný. Zbavit života je v tomto případě možné jen takovým 

jednáním, které není trestné.
5
    

 

Článek 7 Listiny zaručuje nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. V souvislosti 

s institutem informovaného souhlasu je tento článek listiny velmi významný, neboť do tělesné 

integrity člověka je možné zasahovat pouze s jeho souhlasem. Tento zásah do tělesné integrity 

člověka a jeho omezení je možný pouze v zákonem stanovených případech. Také samotné 

rozhodnutí Ústavního soudu
6
  poukazuje v otázce péče o zdraví člověka na ústavní princip 

nedotknutelnosti integrity člověka a to zejména na zásadu svobodného rozhodování. Je tedy 

velmi důležité, aby tato zásada byla zejména při zásahu do tělesné integrity člověka i v rámci 

zákonných klauzulí maximálně šetřena a bylo postupováno s maximální zdrženlivostí. 

  

Článek 8 Listiny zaručující osobní svobodu člověka se vztahuje zejména na problematiku 

osob, které jsou drženy v ústavní péči bez jejich souhlasu. I v tomto případě musí být toto 

opatření zajištěno zákonnou výjimkou z ústavního práva na osobní svobodu a zároveň musí být 

takové opatření do 24 hodin oznámeno soudu, který má následně povinnost o tomto opatření 

rozhodnout do sedmi dnů. 

                                                           
4
 Článek 6 Listiny základních práv a svobod: „ Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před 

narozením“. 
5
 Listina základních práv a svobod umožňuje zbavení života za podmínek krajní nouze, nutné obrany a oprávněným 

použitím zbraně. Život je možné ukončit také v případě nenarozeného plodu ovšem za podmínek daných zákonem o 

umělém přerušení těhotenství.  
6
 Nález Ústavního soudu ze dne 18.5. 2001, sp. zn. IV.ÚS 639/2000 
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Článek 31 Listiny je zaručeno právo na ochranu zdraví. Tento článek stanoví, že: „Každý 

má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou 

zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“ S tímto právem na 

ochranu zdraví také úzce souvisí otázka ochrany pacientovi svobodné vůle při rozhodování se, 

kdo a jak bude o jeho zdraví pečovat.  

 

Dle nálezu Ústavního soudu: „Každý člověk je svobodný a není povinen činit nic, co mu 

zákon neukládá, z toho vyplývá, že také v otázce péče o vlastní zdraví záleží jen na jeho 

svobodném rozhodnutí, zda a v jaké míře se podrobí určitým medicínským výkonům a jen zákon 

ho může zavázat, že určitá vyšetření podstoupit musí.“
7
 

 

 

1.2. Mezinárodní smlouvy 

    

Oblast mezinárodního práva je z hlediska stanovení základních pravidel velmi významná 

pro mnohá právní odvětví včetně medicínského práva. Ve vztahu k medicínskému právu se jedná  

zejména o mezinárodní smlouvy upravující lidská práva, které stanovují a vytvářejí základní 

mantinely pro toto odvětví práva. Tyto úmluvy zároveň zaručují a garantují jakési základní 

minimum lidských práv a svobod ve státech, které se stali jejími signatáři. 

 

Velký význam má mezinárodněprávní ochrana lidských práv a svobod v České republice, 

neboť mezinárodní smlouvy, které byly přijaty předepsaným způsobem mají dle Ústavy aplikační 

přednost před zákonem. Dle článku 10 Ústavy: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž 

ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; 

stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ 

 Tento ne malý význam mezinárodních smluv o lidských právech podtrhuje i fakt, že tyto 

smlouvy si zachovaly své významné postavení i mezi mezinárodními smlouvami, které byly 

schváleny a jsou v materiálním smyslu součástí  ústavního pořádku podle článku 10 Ústavy i po 

tzv. euronovele.
8
  

                                                           
7
 Nález Ústavního soudu ze dne 18.5. 2001, sp. zn. IV.ÚS 639/2000 

8
 Ústavní zákon č. 395/2001 Sb. 
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Jedním ze základních pramenů mezinárodních smluv o lidských právech je Úmluva o 

ochraně lidských práv a základních svobod uzavřená v roce 1950 na půdě Rady Evropy, která je 

postavena zejména na principech respektování a ochrany lidské bytosti, zákazu používání 

nelidských a ponižujících prostředků léčby a zákazu mučení. Tento zaručený katalog práv je 

nadále doplňován a rozšiřován o další práva, která jsou obsažena v dalších 14 dodatkových 

protokolech.  

  

Soudní ochrana lidských práv je zajišťována jurisdikcí Evropského soudu pro lidská práva 

ve Štrasburku, který byl pro tento účel zřízen v roce 1959. Svou rozhodovací a výkladovou 

činností tento soud také vytváří významnou judikaturu i v oblasti práv pacientů, neboť daná 

rozhodnutí nacházejí i odraz v judikatuře Ústavního soudu České republiky, který se 

k problematice práv pacientů ve své rozhodovací činnosti také vyjadřuje.   

  

V průběhu 2. poloviny 20. století byla Radou Evropy rozpracována problematika lidských 

práv, výsledkem bylo zřízení odborných výborů, jedním z nichž byl výbor pro bioetiku. V roce 

1985 byl zřízen výbor pro řešení problematiky v genetice a zdravotnickém právu, který vydává 

doporučení pro oblast pokusů na člověku. V roce 1992 tento výbor vypracoval návrh konvence o 

bioetice.
9
     

  

1.3. Úmluva o lidských právech a biomedicíně 

  

Mezi nejvýznamnější evropský dokument, který obsahuje katalog základních práv pro 

jednotlivce v oblasti zdravotnictví je mezinárodní smlouva, která je celým názvem označena jako 

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

s aplikací biologie a medicíny“ ( dále jen Úmluva o biomedicíně či jen Úmluva ).  

 

Úmluva o biomedicíně byla podepsána dne 4. Dubna 1997 ve španělském Oviedu, ovšem 

v platnost vstoupila až 1. prosince 1998. Parlamentem České republiky byla schválena, 

                                                           
9
 Císařová, D., Sovová, O. a kolektiv, Trestní právo a zdravotnictví 2, str. 29-30. 
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prezidentem ratifikována a následně vyhlášena ve sbírce mezinárodních smluv pod číslem 

96/2001.   

  

Úmluva o biomedicíně byla vypracována za účelem stanovení určitého standardu 

zdravotní péče, který budou signatáři ve smluvních státech dodržovat a součastně zajistit úctu a 

lidskou důstojnost každého jedince včetně jeho integrity v kontextu s aplikací biologie a 

medicíny. Signatáři jsou také povinni dle této úmluvy přijmout nezbytná opaření k zajištění její 

účinnosti. V této souvislost se zároveň také zavazují k ochraně ustanovení Úmluvy, aby se 

předešlo či zamezilo (čl. 23 Úmluvy) porušování zásad a práv daných Úmluvou, včetně 

odpovídajícího právního postihu pro případ porušení (čl. 25 Úmluvy). 

  

V případě otázek týkajících se výkladu Úmluvy je Evropský soud pro lidská práva 

oprávněn na žádost vlády členského státu nebo zvláštního výboru, který je ustaven Výborem 

ministrů Rady Evropy vydávat právně nezávazná stanoviska (čl. 29 Úmluvy). Na žádost 

generálního tajemníka Rady Evropy je každý členský stát povinen podat vysvětlení o způsobu, 

kterým jeho vnitrostátní zákon zajišťuje účinné provádění všech ustanovení Úmluvy (čl. 30 

Úmluvy).   

  

Ustanovením článku 26 Úmluvy dochází ovšem k legislativnímu omezení signatářských 

států, neboť nelze uplatnit žádná omezení na výkon práv a ochranných ustanovení obsažených 

v Úmluvě. V případě, že by úmluva obsahovala odlišnou právní úpravu než právo vnitrostátní, 

bude použita úprava, která je obsažena v Úmluvě. „Při posuzování jakéhokoliv případu je třeba 

proto začít s výkladem Úmluvy, postup podle zákona přichází v úvahu jen tam, kde úmluva mlčí, 

případně kde přímo na zákon odkazuje.“
10

 Je ovšem stanovena výjimka, která za předpokladu 

splnění podmínek připouští omezení Úmluvou zaručených práv. Daná omezení se nesmí týkat 

taxativně vyjmenovaných článků Úmluvy
11

. Dle čl. 26 Úmluvy jen zákon stanoví, která jsou 

nezbytná v demokratické společnosti v zájmu bezpečnosti veřejnosti, předcházení trestné 

činnosti, ochrany veřejného zdraví nebo ochrany práv a svobod jiných.  

                                                           
10

 Císařová, D., Sovová, O. a kol., op. cit. sub 11, s. 33. 
11

 Jde o článek 11 ( zákaz diskriminace osoby z důvodu jejího genetického dědictví ), čl. 13 (zákaz zásahu do 

lidského genomu ), čl. 14 ( zákaz volby pohlaví ), čl. 16 ( ochrana osob zapojených do vědeckého výzkumu ), čl. 17 ( 

ochrana osob neschopných dát souhlas k výzkumu ), čl. 19 a čl. 20 ( ochrana osob neschopných dát souhlas 

s odebíráním orgánů ), čl. 21. ( zákaz finančního prospěchu )  
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Úmluva o biomedicíně tedy představuje jakýsi základní a univerzální standard práv 

člověka v bioetice. V souvislosti s jinými mezinárodními úmluvami o lidských právech Úmluva o 

biomedicíně tedy nelimituje členské státy v možnostech daná práva rozšířit nad svůj rámec svými 

vnitrostátními právními předpisy. Není tedy výjimkou, že právní úprava je také v mnoha státech 

velmi podrobná a obsáhlá. V důsledku zákonné absence byla ovšem v České republice dlouhá 

léta klíčovým pramenem práva.   

  

Mnoho evropských zemí se také stalo jejími signatáři. Je ovšem nutné říci, že některé 

významné země jako Velká Británie a Belgie přesto dodnes chybí. Vzhledem k tomu, že Úmluva 

je pojata rámcově je zde založen určitý předpoklad přijetí dodatečných protokolů. Česká 

republika, se stala signatářem Dodatkového protokolu o zákazu klonování lidských bytostí. Tento 

dodatkový protokol vstoupil pro Českou republiku v platnost dne 1. října 2001 a ve sbírce 

mezinárodních smluv byl vyhlášen pod číslem 97/2001 Sb.m.s.   

  

Až na výjimku, kterou představuje výše uvedený článek 26 umožňující za daných 

podmínek odlišnou zákonnou úpravu je součastně v souladu s článkem 10 Ústavy České 

republiky dána ustanovením Úmluvy o biomedicíně aplikační přednost ve vztahu 

k vnitrostátním zákonným a podzákonným právním předpisům. V situacích, kdy Úmluva o 

biomedicíně upravuje poskytování zdravotní péče odlišným způsobem než které je přiznáno 

vnitrostátním zákonodárstvím či upravuje otázky které nejsou vůbec předmětem platné 

vnitrostátní úpravy je nutné v případě aplikace postupovat dle této mezinárodní smlouvy. 

  

Úmluva o biomedicíně se tedy stala jedním ze základních právních předpisů pro oblast 

medicínského práva v České republice. Samotný text Úmluvy byl Českou republikou 

inkorporován do právního řádu, ovšem po dlouhá léta nenašel reakci v zákonných předpisech. 

Vzhledem k tomu, že se jednotlivá ustanovení Úmluvy o biomedicíně neprojevila v zákonné 

úpravě, stala se pro oblast zdravotnického práva důležitá zejména dovolatelnost jednotlivých 

ustanovení Úmluvy nejen před soudy samotnými ale i v rámci jednotlivých praxí zdravotnických 

zařízení, neboť zákon o péči o zdraví lidu doznal pouze jednotlivých změn. 
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Zejména otázka informovaného souhlasu byla dlouhou dobu upravena jednak zákonem o 

péči o zdraví lidu a zároveň Úmluvou o biomedicíně. I přes jejich vzájemný cíl, kdy lékařský 

zákrok nesmí být prováděn bez souhlasu pacienta, docházelo v rámci těchto předpisů 

k významným rozdílům. Jednotlivá ustanovení Úmluvy byla ovšem soudní a lékařskou praxí 

vzhledem ke svému mezinárodnímu charakteru interpretována spíše k tíži Úmluvy. 

  

Úmluva o biomedicíně je rozdělena na část obecnou, která pojednává zejména o obecných 

právech a základních zásadách a na část zvláštní upravující zvláštní oblast biomedicíny, kterou je  

například lidský genom, vědecký výzkum, transplantace a nakládání s lidským tělem. Následné 

protokoly poté mají za cíl pouze rozšiřovat míru zvláštní části Úmluvy.     

  

Obecná ustanovení Úmluvy ve svých úvodních třech článcích pojednávají o záměru 

Úmluvy a zároveň zakotvují právo na rovnou dostupnost zdravotní péče. Úmluva zde také 

vystihuje zájem jednotlivce nad zájmem kolektivu. V případě, že se tyto zájmy dostanou do 

sporu, je nutné vždy upřednostnit zájem jednotlivce.  

 

Článek 4 poté stanoví, že jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého 

výzkumu, je nutno provádět v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy. To se 

vztahuje zejména na lékaře, zdravotní pracovníky i psychology, neboť vzájemné působení 

s pacienty v oblasti klinického výzkumu může mít významný vliv.  Je také nutné, aby veškeré 

zákroky byly prováděny v souladu s platným právem, které je součastně rozvíjeno a doplňováno 

profesními pravidly, neboť: „pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení 

v případě, že se lékař rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý 

souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient 

může kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit i když byl poučen o případných 

zdravotních důsledcích takového rozhodnutí.“
12

 

 Povinnosti, pravidla chování a obsah profesních standardů se mohou v různých zemích 

lišit, neboť se přizpůsobují místním podmínkám a zvyklostem. Základní zásady řádného výkonu 

lékařského povolání musí však být ve všech zemích totožné. Lékaři, jakož i všechny osoby 

v oblasti zdravotnictví, které se podílejí na lékařských výkonech, podléhají zákonným a etickým 

                                                           
12

 HAŠKOVCOVÁ, Helena, Práva pacientů – komentované vydání. Nakladatelství A. Krtilové 1996.  
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normám. Zásadou je věnovat každému pacientovi nejvyšší možnou pozornost, péči a zajistit 

nejvyšší odbornou úroveň. 

   

V souvislosti s touto prací má velký význam také druhá kapitola Úmluvy, neboť 

pojednává o problematice informovaného souhlasu. Dle ustanovení článku 5 Úmluvy je 

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

k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas a zároveň tato osoba musí být 

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

Dotyčná osoba má ovšem právo kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat. 

  

Za svobodný a informovaný je souhlas pacienta pokládán tehdy, je li pacient příslušným 

zdravotnickým pracovníkem objektivně poučen o plánovaném zákroku, možných rizicích, 

následcích a alternativních možnostech.  

  

Pacient musí být dostatečně jasně informován prostřednictvím srozumitelných výrazů a 

vhodných formulací tak, aby byl schopen zvážit účelnost, vhodnost a nutnost zamýšleného 

zákroku a jeho rizik. Součástí by měla být také informace o možných, zákrok provázejících 

příznacích jako je např. bolest, nevolnost, předpokládaná doba hospitalizace atd.    

 

Interpretační a zároveň aplikační pomůckou článku 5 Úmluvy je článek 35 Vysvětlující 

zprávy k Úmluvě: „Souhlas pacienta se pokládá za svobodný a pučený, pokud je dán na základě 

objektivních informací poskytnutých zodpovědným, profesionálním zdravotnickým pracovníkem 

ohledně povahy a možných následků zákroků, nebo jeho alternativ, prostého jakéhokoli nátlaku 

od kohokoli.“  

  

Článek 6 Úmluvy upravuje postup získávání souhlasu od osob, které nejsou dle platného 

práva schopny samostatně souhlas udělit, buď z důvodu duševního postižení, nemoci, nedostatku 

věku, nebo z jiných důvodů. V takovém případě je k udělení souhlasu oprávněn zákonný 

zástupce nemocného, případně osoba či instituce k tomu zmocněná zákonem. V takovém případě 

se sám nemocný udělení zástupného souhlasu zúčastní v rámci svých možností. Omezení tohoto 

práva ze zákona je možné pouze tehdy, jsou li splněny podmínky vybraných ustanovení Úmluvy 
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stanovených článkem 26 „ v zájmu bezpečnosti veřejnosti, předcházení trestné činnosti, ochrany 

veřejného zdraví a ochrany práv a svobod druhých.“    

  

Článek 9 Úmluvy upravuje problematiku předem vyslovených přání pacientů. V Úmluvě 

se pouze konstatuje, že na předem vyslovená přání bude brán zřetel. V České republice se tato 

problematika promítá až v novém zákonu o zdravotních službách, který však předem vylovené 

přání váže na další podmínky. 

  

V článcích 11-14, u kterých se jedná o zvláštní část úmluvy je upraveno nakládání 

s lidským genomem, články 15-18 upravují pravidla lékařského výzkumu a články 19-22 

upravují tématiku transplantací. Zvláštní tématickou část Úmluvy tvoří její doplňující protokoly. 

  

Článek 16 upravuje oblast lékařských zákroků v rámci vědeckého výzkumu, které se liší 

od obecných požadavků a pravidel informovaného souhlasu. Obzvláště přísné podmínky 

informovaného souhlasu pacienta jsou v tomto případě vytvořeny na základě právně nezávazných 

doporučení Výboru pro bioetiku. Pravidla vylučují konkludentní souhlas. Je nutný souhlas nejen 

svobodný a informovaný, ale souhlas udělený výslovně s konkrétním zákrokem v rámci výzkumu 

a ne paušálně pro výzkumný proces celý.  V tomto smyslu musí být také provedena 

dokumentace.   

  

Dle podmínek stanovených článkem 16 Úmluvy musí probíhat také výzkum samotný. 

Předmětný článek Úmluvy umožňuje výzkum na lidech pouze tehdy, neexistuje-li žádná 

srovnatelná alternativa. Výzkumný projekt musí být z hlediska svého vědeckého významu i 

etické přijatelnosti multidisciplinární komisí nezávisle posouzen a to z hlediska právního, 

sociálního a také z hlediska ekonomického. Rizika výzkumu nesmějí převyšovat jeho potenciální 

prospěch.   

  

Článek 19 Úmluvy upravuje souhlas při transplantacích ex vivo. Úprava zpřísněných 

obecných podmínek informovaného souhlasu dle článku 5 Úmluvy slouží k ochraně žijících 

dárců v souvislosti s odběrem orgánů nebo tkání. Obligatorní je v souvislosti s odběrem orgánů 

nebo tkání vyjádření výslovného a konkrétního souhlasu buď formou písemnou, nebo 
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prohlášením před úředním orgánem. Přípustnost transplantace ex vivo je podmíněna absencí jiné 

léčebné metody srovnatelného účinku a současnou nemožností získání tkáně, nebo orgánu 

zemřelé osoby. 

 

1.4. Zákon o péči o zdraví lidu a Zákon o zdravotních službách 

 

 Historicky prvním pramenem předpisem na českém území, který upravoval i 

problematiku informovaného souhlasu je zákon o péči o zdraví lidu. V dřívějších předpisech se 

požadavek souhlasu objevil jako předpis s omezenou osobní působností.
13

 

  

Zákon o péči o zdraví lidu ve svém § 23 podmiňoval lékařské úkony souhlasem pacienta. 

Toto ustanovení předepisovalo poučení pacienta „ vhodným způsobem“  a bylo tedy na uvážení 

lékaře, jak dalece bude zachována úplnost a podrobnost tohoto poučení. 

  

Zákon o péči o zdraví lidu byl několikrát novelizován. Významná je novela č. 548/1991 

Sb., která zrušila monopol státu na poskytování zdravotní péče a tím i centralistický systém 

zdravotnictví. Novela zákona č. 111/2007 Sb., směnila podobu §  23 tak , že stanoví povinnost 

zdravotnického pracovníka informovat pacienta u každého, jak diagnostického, tak léčebného 

výkonu, o povaze a záměru prováděné zdravotní péče. 

  

Protože zákon upravoval „zdraví a potřeby lidu“ a ne potřeby konkrétního pacienta, 

zůstala jeho velká část prakticky nepoužitelná. Nová úprava nabyla účinnosti až 1. dubna roku 

2012. Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen 

zákon o zdravotních službách) již ve svých ustanoveních vychází z požadavku Úmluvy o 

biomedicíně. Požadavek prostého souhlasu pacienta byl rozšířen na souhlas informovaný, kdy 

pacient musí být poučen o účelu, povaze, možném riziku a alternativních možnostech 

diagnostického či léčebného zákroku.  

  

Institut svobodného a informovaného souhlasu pacienta, který podmiňuje poskytnutí 

zdravotní služby je upraven v ustanovení § 28. K tomuto tématu se vyjadřuje také důvodová 

                                                           
13

 Vyhláška č. 3218/1948 Ú.l., vojenský nemocenský řád 
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zpráva k zákonu o zdravotních službách takto: „Pacient je při poskytování zdravotních služeb 

rovnocenným partnerem poskytovatele a zdravotnických pracovníku s právem vyslovit souhlas 

nebo nesouhlas s poskytovanými zdravotním službami, a to na základě řádně sdělené informace a 

pučení o poskytovaných zdravotních službách poskytovatelem, nebo osobou jím k tomu určenou. 

Práva pacientů jsou řešena zejména v souladu s principy Úmluvy o lidských právech a 

biomedicíně a dalšími principy zohledňovanými ve státech Evropské Unie.“ 

 

V ustanovení § 28 jsou také upraveny zákonem stanovené výjimky. Zákon o zdravotních 

službách upravuje i práva pacientu, která s informovaným souhlasem souvisejí. Stanoví právo 

pacienta konzultovat v případě závažných výkonů jiného lékaře, či jiné zdravotnické zařízení. 

V ustanovení § 31 odst. 5 je uzákoněno právo nezletilých pacientů a pacientů zbavených 

způsobilosti k právním úkonům, na přítomnost zákonného zástupce ve zdravotnickém zařízení. 

Nedávná novela zákon a zdravotních službách přinesla ve znění § 31 odst. 5 změnu, která 

podstatným způsobem usnadňuje praxi ve zdravotnických zařízeních v souvislosti s udělením 

souhlasu nezletilých pacientů se zdravotním výkonem. 

  

Zákon o zdravotních službách upravuje ve smyslu čl. 9 Úmluvy o biomedicíně, také 

možnost pacienta vyjádřit svou vůli k otázkám budoucí péče pro případ, že by v budoucnosti 

nebyl schopen svou vůli vyjádřit. Platnost takto tzv. dříve vysloveného přání je v ustanovení § 36 

stanovena na 5 let. Podmínkou je, že v mezičase nedošlo k takové změně poměrů, která by 

odůvodňovala předpoklad, že pacient svůj názor změnil.  

  

1.5. Trestní zákoník a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

 

Nový trestní zákoník nabyl účinnosti 1. ledna 2010. U tohoto zákona č. 40/2009 Sb. se 

jedná o dlouho očekávanou rekodifikaci trestního práva. Patrná je návaznost na původní trestní 

zákon, neboť oba zákony sdílejí procesní předpisy. Přehodnocené je pořadí jednotlivých hlav ve 

zvláštní části tohoto zákona, což odráží společenskou změnu, která se udála v době účinnosti 

zákona původního. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu nového trestního zákoníku uvádí: 
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„Hluboké ekonomické, politické a sociální změny, ke kterým došlo po pádu totalitního režimu 

koncem roku 1989 postupně významně ovlivnily všechny oblasti života společnosti.“
14

  

 

Nový trestní zákoník je kodexem práva, který danou oblast upravuje komplexním a 

systematickým způsobem. Důvodová zpráva k jeho vládnímu návrhu dále uvádí: „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 mimo trestními 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.“
15

   

 

Vzhledem k tématu mé diplomové práce pojednávající o rizicích trestní odpovědnosti 

lékaře je trestní zákoník základním zdrojem, ze kterého je nutno vycházet. Nový trestní zákoník 

přesně definuje vznik a zánik trestní odpovědnosti, okolnosti vylučující protiprávnost, je zde 

uvedena také definice trestného činu, trestních sankcí a legální výčet jednotlivých trestních činů. 

  

V této práci jsou zohledněny další zákony týkající se přímo či nepřímo medicínského 

práva v souvislosti s jejím tématem a dalšími konkrétně souvisejícími předpisy.   

  

Až do přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb., bylo České 

trestní právo založeno výlučně na individuální trestní odpovědnosti. Odpovědnost fyzické osoby 

byla omezena pouze na vlastní jednání a nezahrnovala ani cizí vinu ani odpovědnost za osobu 

právnickou. S účinností zákona o trestní odpovědnosti právnických osob je trestní odpovědnost 

osob fyzických v jistém smyslu doplněna odpovědností osob právnických. 

  

K jedné z nejspornějších otázek, kterou je otázka trestněprávní teorie J. Jelínek uvádí 

následující: „Jde o téma mimořádně sporné. Je tomu tak proto, že trestní odpovědnost 

právnických osob problematizuje osvědčený systém základních principů kontinentální evropské 

                                                           
14

 Důvodová zpráva k návrhu trestního zákoníku, Dostupné na: http/trestnizakonik.cz/navrh/duvodova-zprava.html 
15

 Důvodová zpráva k návrhu trestního zákoníku, Dostupné na: http/trestnizakonik.cz/navrh/duvodova-zprava.html 
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právní kultury. Ustupuje od zásady individuální trestní odpovědnosti, narušuje staletími 

uznávanou zásadu individuální odpovědnosti fyzické osoby. Je to přelom do integrity ustáleného 

systému.“
16

  

  

Součastná podoba zákona o trestní odpovědnosti právnických osob taxativně 

vyjmenovává v ustanovení § 7 trestné činy pro účely tohoto zákona. Úprava ovšem nezahrnuje 

trestné činy proti životu a zdraví, které často zakládají riziko trestní odpovědnosti při poskytování 

lékařské péče. Za zajímavý příspěvek k tomuto tématu považuji článek D. Císařové a O. Sovové, 

které uvádějí, že: „Dosud se trestní odpovědnost uplatňovala jen na fyzické osoby, což je zejména 

ve zdravotnictví jev velmi častý, kdy se poškozený snaží o trestní postih zdravotnického 

pracovníka. 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.“
17

  V této souvislosti autorky dále uvádějí: „Zákon o zdravotních 

službách poměrně široce koncipuje správní odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb za 

nedodržení povinností a rovněž zakotvuje odpovědnost právnických osob za poskytování 

zdravotní péče bez oprávnění, nebo v rozporu s uděleným oprávněním.“
18

 

  

Domnívám se, že nový zákon přispívá k tomu, aby se zdravotnické zařízení stalo stabilní 

platformou, která umožňuje hladký průběh výkonu lékařské praxe.  

  

V rámci českého trestního práva je zavedení trestněprávní odpovědnosti právnických osob 

zásadní změnou. Z mého pohledu by v budoucnosti bylo možno posílit represivní funkci trestního 

práva zavedením trestněprávní odpovědnosti právnických osob za trestný čin proti životu a 

zdraví, což by umožnilo trestněprávní odpovědnost právnické osoby (zdravotnického zařízení) 

v případech, kdy odpovědnost nemůže nést lékař. Zavedení trestněprávní odpovědnosti 

právnických osob za trestné činy proti životu a zdraví by však vyžadovalo vyřešení mnoha 

zásadních otázek odbornou veřejností. 

                                                           
16

 JELÍNEK, Jiří, Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s judikaturou, 2. vydání, Praha: Leges 

2013, str. 12. 
17

 JELÍNEK, Jiří a kolektiv, Trestní odpovědnost právnických osob v České republice-bilance a perspektivy, 1. 

Vydání, Praha: Leges, 2013, str. 228 
18

 JELÍNEK, Jiří a kolektiv, Trestní odpovědnost právnických osob v České republice-bilance a perspektivy, 1. 

Vydání, Praha: Leges, 2013, str. 222 
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1.6. Jiné předpisy 

 

Dalším předpisem souvisejícím s oblastí zdravotní péčí v České republice, který se zabývá 

tématikou objevující se v této diplomové práci je zákon číslo 285/2002 Sb. o darování, odběrech 

a transplantací tkání a orgánů (dále jen transplantační zákon). Ve vztahu k zákonu o péči o zdraví 

lidu a zákonu o zdravotních službách je tento zákon zákonem speciálním. S ohledem na datum 

schválení tohoto zákona vychází tento zákon z Úmluvy o biomedicíně a je rovněž v souladu 

s článkem 19 Úmluvy, který stanovuje, že je odběr orgánu nebo tkáně možný pouze se 

svobodným a informovaným souhlasem. Vyslovení informovaného souhlasu ke konkrétnímu 

zákroku musí předcházet poučení o účelu, povaze, následcích a rizicích zákroku. Pro takový 

souhlas vyžaduje transplantační zákon písemnou formu. 

 

  Zákon číslo 66/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství obsahuje zvláštní úpravu 

informovaného souhlasu v souvislosti s umělým přerušením těhotenství a podmiňuje provedení 

interrupce písemnou žádostí pacientky. Jedná-li se o případy, kdy je těhotenství přerušeno 

z důvodu genetické vady plodu či ohrožení života, nebo zdraví pacientky těhotenstvím, je dle § 4 

zákona o umělém přerušení těhotenství předepsán souhlas obecný.  

 

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

o zdravotních službách zákon o péči o zdraví lidu. Upravuje mimo jiné podmínky asistované 

reprodukce, terapeutické kastrace a jiné. 

 

Významný je také zákon 378/2007 Sb.
19

 o léčivech, který při klinickém hodnocení 

humánních léčivých přípravků vyžaduje souhlas subjektů hodnocení.  

 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů je zákonným podkladem pro hlášení, evidenci zajištění a 

analýzu výskytu infekčních onemocnění v České republice. Hlášení infekčních nemocí je 

prováděno pomocí programu EPIDAT. Následně je výskyt infekčních onemocnění hlášen do 

společenství EU a Světové zdravotnické organizace (WHO). S tímto zákonem souvisí 

                                                           
19

 Dle ustanovení § 51 zákona o léčivech 
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Rozhodnutí Rady EU č. (decision No.) č. 2119/98/EC o zřízení sítě epidemiologického dozoru a 

kontroly přenosných nemocí ve Společenství, které bylo zveřejněno úředním věstníkem EU z 24. 

9. 1998. Dalšími souvisejícími předpisy jsou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

581/2004, o zřízení Evropského střediska pro kontrolu nemocí a předpisy závazné pro členské 

země Světové zdravotnické organizace (WHO). V České republice jsou infekční choroby 

evidovány Státním zdravotním ústavem v programu Epidemiologické bdělosti, který se řídí 

vyhláškou č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce.   

 

Vyhláška č. 306/2012 o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a 

o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče stanovuje 

způsob a rozsah hlášení infekčních onemocnění.  

 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 o zdravotnické dokumentaci nahrazuje 

předchozí vyhlášku stejného označení č. 385/2006. Vyhláška upravuje jakožto podzákonný 

právní předpis problematiku nakládání se zdravotnickou dokumentací. Dle mého názoru je tato 

vyhláška z důvodu nenahraditelnosti a důkazní funkce zdravotnické dokumentace velmi 

důležitým podzákonným předpisem. V této vyhlášce je stanoven obligatorní obsah zdravotnické 

dokumentace, povinných náležitostí a písemných souhlasů pro poskytování zdravotních výkonů. 

 

Dalšími podzákonnými předpisy, které mají v oblasti zdravotnictví nemalý význam jsou 

předpisy stavovské. Etické kodexy vytvářené Českou lékařskou komorou, Českou 

stomatologickou komorou a Českou lékárnickou komorou stanovují pravidla, jejichž 

nedodržování je řešeno na rovině disciplinární. Tyto předpisy se řídí principem autonomie 

pacienta.  

 

Ustanovení § 3 Etického kodexu ČLK se distancuje od paternalistické pozice a prohlašuje 

pacienta za rovnocenného partnera lékaře. Pacient nese spoluodpovědnost za své zdraví. Dle 

ustanovení § 2 odst. 1 téhož etického kodexu má lékař volit a provádět takové preventivní, 

diagnostické a léčebné úkony, které jsou v souladu se součastným stavem lékařské vědy. Zároveň 

je povinen v co nejvyšší možné výře respektovat vůli pacienta nebo jeho zákonného zástupce. 

Stejná povinnost je zakotvena v ustanovení § 1a odst. 1 písm a) stavovského předpisu ČLK č. 4– 
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Disciplinárního řádu ČLK. Etický kodex ČLK ve svém ustanovení § 3 odst. 4 zároveň stanoví 

povinnost srozumitelně a vhodnou formou informovat pacienta o charakteru jeho onemocnění, 

plánovaných diagnostických a léčebných postupech, rizicích a dalších závažných okolnostech.   

 

Dle mého názoru může pochybení i proti těmto podzákonným předpisům nabýt významu 

v rámci soudního řízení. Z důvodu vysoké odbornosti a specializace lékařské péče dochází 

k rychlým změnám pravidel lege artis v rámci zdravotní péče což znemožňuje, aby byla tato 

problematika obsažena v předpisech zákonné síly. Zákon o zdravotních službách sice obsahuje 

definici lege artis, je však nutné posouzení jednotlivých případů. Znalecké posudky jsou 

vytvářeny především dle stanovisek odborných společností.
20

 

  

Vyhláška MZ ČR 306/2012 Sb., o podmínkách vzniku a šíření infekčních onemocnění a o 

hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 

 

 Se zákonem o zdravotních službách tématicky souvisí také zákon číslo 373/2011 Sb., o 

specifických zdravotních službách, který upravuje věkovou hranici pro některé zákroky v oblasti 

reprodukční medicíny. 
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 Například Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 
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2. Vztah lékaře a pacienta 

 

Pacient přicházející k lékaři vychází z toho, že lékař disponuje patřičnou odbornou úrovní 

a bude jej léčit dle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů. Jde však o to, aby se léčba 

choroby v souladu s vědou nestala jakousi technologickou rutinou. Nejedná se totiž pouze o 

nemoc, ale o nemocného člověka. Je nutno nahradit biomedicínský model modelem bio-psycho-

socio-spirituálním, neboli celostním. 

 

2.1. Historický vývoj vztahu lékaře a pacienta 

 

Podíváme-li se do historie, zjistíme, že se lékař řídil zásadou „salus, non voluntas aegroti 

suprema lex“ (blaho pacienta, ne jeho vůle je nevyšším zákonem). Postup léčby se řídil vůlí 

lékaře v tzv. principu prospěšnosti. Již Hippokrates se řídil zásadou, která je také částí lékařské 

přísahy- pacientovi neškodit, prospět a zachovat mlčenlivost. 

 

Neustále se měnící a vyvíjející situace společnosti je doprovázena vývojem této situaci se 

přizpůsobujícího vztahu mezi lékařem a pacientem. Dříve zásadně paternalistický přístup, kdy 

lékař způsob léčby určil v podstatě sám a kdy byla jakákoli diskuse v podstatě vyloučena byl 

teprve v poslední době nahrazen vztahem rovnoprávným.  

 

2.2. Vývoj vztahu lékaře a pacienta na území České republiky 

 

Vývoj vztahu lékaře a pacienta v bývalém Československu byl ovlivněn tehdejší 

politickou situací. Kolektivistický přístup v oblasti sociálních věcí a ve zdravotnictví prosazoval 

princip prospěšnosti a zájmu státu na zdraví občanů. V minulosti běžný paternalistický model, 

který byl založen na nerovném vztahu, kdy byl nemocný pasivním příjemcem příkazu lékaře. 

Vztah vyplývající ze standardní státem poskytované péče byl podřízen režimu správního práva a 

paternalistický přístup podporoval. Tento paternalistický vztah mezi lékařem a pacientem byl 

následkem nové právní úpravy nahrazen vztahem v zásadě rovnocenným, kdy pacient na základě 

informovaného souhlasu, nebo nesouhlasu rozhoduje o průběhu léčby. 
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Zákon o preventivní léčebné péči 103/1951 Sb., který upravoval předpisy v oblasti 

zdravotnictví, se například nezmiňuje o souhlasu pacienta se zákrokem. Dle dřívější úpravy mělo 

být poučení provedeno „vhodným způsobem“ a o vhodnosti a rozsahu poučení, či zamlčení 

některých okolností rozhodoval lékař sám. K výrazné změně ve vztahu lékaře a pacienta dochází 

teprve s účinností zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, kdy se v zákonné úpravě objevuje 

požadavek poučení a souhlasu pacienta. 

 

Změny ve vztahu lékaře a pacienta procházejí postupným vývojem. Jak Česká republika 

přistupovala k mezinárodním úmluvám, docházelo k novelám právních předpisů a tvorbě 

profesních standardů. Ve vztahu pacienta s lékařem mluvíme o vztahu dvou partnerů, založeném 

na vzájemném respektu. Detailní úprava vztahů mezi lékařem a pacientem není ze strany zákona 

možná, kvalitní právní úprava však představuje základ pro vzájemné žádoucí chování ve vztahu 

lékaře a pacienta.  

  

  Dle mého názoru je jedním z nejdůležitějších předpokladů posílení role pacienta přiznání 

základních práv, která respektují jeho důstojnost a postavení jako rovnoprávného jedince. Jedním 

z důležitých aspektů týkající se této diplomové práce je vztah lékaře a pacienta, neboť tento vztah 

je významným předpokladem ke snížení rizik, které lékaři v oblasti trestní odpovědnosti hrozí. 

Význam tohoto vztahu dokládá to, že se žaloby v oblasti medicíny většinou netýkají odborného 

postupu, ale nedostatku informací. Ke vztahu ke komunikaci mezi lékařem a pacientem uvádí 

Haškovcová následující: „Při absenci otevřené komunikace s lékařem nemá 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.“
21

 Dobrý, na 

oboustranné důvěře založený vztah mezi lékařem a pacientem, který umožňuje respektování 

individuality pacienta jednoznačně zabraňuje vzniku rizik v oblasti trestního práva. 
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 HAŠKOVCOVÁ, Helena, Informovaný souhlas – proč a jak?, 1. Vydání, Praha: Galén, str. 15 
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3. Lege artis – Non lege artis 

 

Dle článku 10 Ústavy České republiky je stanoveno, že mezinárodní smlouvy, kterými je 

Česká republika vázána, mají přednost před ostatními zákony. Úmluva o biomedicíně, která je 

v České republice závaznou právní normou uvádí ve svém článku 4. pod označením Profesní 

standardy, že „ jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, je nutné 

provádět v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy.“ Součastná soudní a 

právní praxe v České republice se ve výkladu pojmu „lege artis“ opírá o judikaturu Nejvyššího 

soudu České republiky z roku 2005, sp. zn.: 7 Tdo 219/2005. Stanovisko Nejvyššího soudu, že 

chyba v diagnóze ještě sama o sobě neznamená postup „non lege artis“, pokud se lékař držel 

uznávaných medicínských postupů a zásad.  

 

Za „non lege artis“ lze tedy považovat bezdůvodné nevyužití v daném místě a čase 

dostupných základních diagnostických metod, které lékař využít měl a mohl. 

 

3.1. Pojem Lege artis 

 Pojem lege artis „podle pravidel umění“ je v České republice vyjádřen zákonnou definicí 

„náležitá odborná úroveň poskytování zdravotních služeb.“ Definice pojmu náležitá odborná 

úroveň je v ustanovení § 4 odst. 5 zákona o zdravotních službách č. 372/2012 Sb. definována 

takto: „Náležitou odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy 

a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na 

konkrétní podmínky a objektivní možnosti.“ 

  

V roce 2001, kdy byla Českou republikou ratifikována Úmluva na ochranu lidských práv 

a důstojnosti lidské bytosti a v souvislosti s aplikací Úmluvy o biomedicíně ukládá poskytovat 

zdravotní péči v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy. 

  

Standardy jsou medicínou uznávané postupy vyplývající ze stanovisek lékařských komor, 

doporučení odborných společností, lékařských fakult, lékařských odborných kongresů a odborné 

literatury. Je tedy možná existence několika různých odborných postupů, které jsou v souladu 
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s příslušnými profesními povinnostmi a standardy. Volba jakéhokoliv uznávaného postupu je 

v souladu s lege artis.  

  

Při hodnocení správného postupu je třeba zohlednit konkrétní podmínky a objektivní 

možnosti v daném místě a čase a samozřejmě úroveň věcného, technického a personálního 

vybavení. V úvahu je nutno vzít i razantní vývoj v různých odvětvích medicíny a tím i nutnou 

aktualizaci standardů tak, aby byly v souladu s lege artis. 

  

V souvislosti s tématem lege artis jsou také ve sbírce zákonů České republiky 

publikované nálezy Ústavního soudu České republiky. Nálezem ze dne 27. 11. 2012, sp. zn.: 

Pl.ÚS 1/12
22

, publikovaném pod číslem 437/2012 Sb. plénum Ústavního soudu zamítlo návrh 

skupiny poslanců parlamentu České republiky na změnu definice pojmu lege artis zakotvené 

v zákoně číslo 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Dle pléna Ústavního soudu znění této 

definice plně odpovídá ústavnímu pořádku České republiky a reálným podmínkám českého 

zdravotnictví. 

  

Dle mého názoru je do budoucnosti nutné vytvoření v součastné době neexistujících 

standardů a standardních operačních postupů a stanovit závaznou frekvenci aktualizace. Časová 

náročnost této problematiky může vést k tomu, že se výrazně sníží čas, který může lékař věnovat 

pacientům. Již v součastné době často dochází následkem vysokého pracovního nasazení lékařů 

k jejich přepracování. Další zatížení by automaticky znamenalo zvýšení rizika z hlediska právní 

odpovědnosti. Myslím si, že je nutno zavést takovou praxi zavádění a kontroly standardů, která 

by lékařům jejich práci usnadnila a v žádném případě neznamenala další časovou zátěž. Je také 

třeba objektivně stanovit, kdo a kdy standardy vytváří, jak a kým budou zavedeny do praxe, kdo, 

kdy a jak provádí audit standardů (interní a externí audit) a zároveň stanovit jasnou trestní 

odpovědnost v případě nedodržení těchto zákonných předpisů. Tato právní úprava by  pro lékaře 

a veškerá zdravotní zařízení znamenala právní jistotu stanovenou objektivním právem. Z této 

jasné právní úpravy by následně bylo možno vytvořit trestní odpovědnost v případě nedodržení 

příslušných standardů.     
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K pojmu non lege artis je nutné Upozorněním judikátem Nejvyššího soudu České 

republiky z roku 2005, sp. zn.: 7 Tdo 219/2005, kdy je nutné každý případ posuzovat z pohledu 

tzv. ex ante, tedy jak se stav jevil lékaři v době, kdy rozhodoval o dalším postupu, nikoli 

z pohledu ex post, za situace, kdy výsledek je již znám.
23

 

  

3.2. Informovaný souhlas a lege artis 

 

 Za účelem získání informovaného souhlasu je lékař povinen komunikovat s pacientem 

způsobem odpovídajícímu jeho možnostem a zdravotnímu stavu tak, aby pacient rozuměl a proto 

souhlasil anebo také nesouhlasil. 

 Komunikační strategie musí zohlednit aktuální komunikační kompetence pacienta, jeho 

zájmy a současně prioritu komunikace samotné. V případě kritického stavu pacienta, kdy se lékař 

rozhodne pro „nekomunikaci“ je prioritou koncentrace na neodkladný úkon. 

  

Náhradou za informovaný souhlas nemůže sloužit předtištěný, často několikastránkový 

tiskopis, který pacient podepíše, aniž by byl náležitě informován. Takovéto případy, které bez 

pochyby představují selhání komunikace mezi lékařem a pacientem nemohou být v souladu 

s lege artis. 

  

Řada studií přitom uvádí čas, který má lékař na úvodní lékařskou konzultaci v rozsahu 5 

až 15 minut. Interní studie interního oddělení z roku 2012 Mnichovské univerzitní kliniky 

Grosshadern udává čas strávený přímo s pacienty, tvoří necelých 20 procent pracovní doby. To 

zahrnuje jak komunikaci, tak i přímou terapii. 

  

Dále je nutné uvést, že selhání lékařské komunikace a nedostatky v postoji lékaře 

k pacientovi jsou uváděny jako primární důvod v 70 procentech žalob pacientů z důvodu 

zanedbání povinné péče. 
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3.3. Mezinárodní standardizace  

 Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO (International Standards Organisation) 

sídlící v Ženevě je celosvětovou federací mezinárodních organizací pro standardizaci. V USA se 

standardizací a managementem kvality zabývá Americký národní institut pro standardy, který je 

členem ISO.  

  

Prostředkem k zavádění osvědčených a úspěšných postupů je standardizace. Standardní 

postupy mají zvyšovat pravděpodobnost standardních výsledků. 

  

Mezinárodní společnost pro kvalitu ve zdravotnictví (ISQua)
24

 garantuje standardy 

Spojené akreditační komise v České republice (SAK). Touto nadnárodní autoritou jsou standardy 

Spojené akreditační komise garantovány jako standardy na úrovní jakékoli mezinárodní 

organizace. 

  

První fakultní nemocnicí v České republice, která v roce 2007 získala akreditaci Spojené 

akreditační komise SAK, byla fakultní nemocnice Ostrava. Tato akreditace proběhla podle Joint 

Commission International (dále jen JCI). Cílem JCI je prosazování zvýšené bezpečnosti jak 

pacientů, tak i personálu v rámci zdravotnického zařízení. Mezi tyto cíle patří: 

 

- Správná identifikace pacientů  

- Efektivní komunikace  

- Zvýšení bezpečí u rizikových léků  

- Prevence záměny pacientů, výkonu a lokalizace provedení  

- Snížení rizika nosokomiálních infekcí  

- Zavedení postupů ke snížení rizika poškození pacientů v důsledku pádu 
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3.4. Management kvality 

 

 Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001: 2009S řeší systém managementu 

kvality procesním přístupem. Samotná ISO 9001 má svůj původ ve Velké Británii. V 80. letech, 

kdy se rozšířila po Evropě, vznikla postupem doby jistá tradice ověřování jejího plnění 

nezávislými certifikačními společnostmi. 

  

Zatím co na přelomu roku 2000 pocházelo více než 60 procent certifikovaných 

společností z Evropy pochází dnes většina certifikovaných firem z Asie. 

 

3.4.1. Standardy zdravotní péče 

 

Standardy by dnes měly fungovat ve všech oblastech zdravotní péče jako je např.: 

 

- poskytování zdravotní péče 

- zřizování a skladování zdravotní dokumentace 

- v oblasti informovaného souhlasu pacienta  

- skladování a podávání léků 

- provozu laboratoří 

 

Tyto standardy jsou pak obsahem manuálu, který personál informuje jak řešit konkrétní  

situace. Provozním řádem jsou pak obecné podmínky aplikovány na konkrétní podmínky 

pracoviště. Nezbytný je také funkční kontrolní mechanismus.  

  

Myslím si, že je nutno stanovit i postupy při kontrole. Forma interního auditu by měla 

zajistit fungování standardů stávajících. Dle mého názoru by měl audit externí, prováděný 

firmou, která standardy vytvářela a zaváděla zajistit aktualizaci standardů tak, aby byly v souladu 

s „lege artis“. Z tohoto důvodu je třeba se také zamyslet nad tím, kdo a jak zajistí úroveň kvality 

certifikujících společností, neboť existuje reálné nebezpečí, že obchodní zájmy převáží zájmy 

odborné.  
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 Dle mého názoru je dalším důležitým aspektem, který bude nutno vyřešit v návaznosti na 

hlášení a vykazování infekčních onemocnění České republiky je úprava možnosti postihu 

v případě, že nebyla závazná pravidla hlášení dodržena.  V rámci České republiky v podstatě 

neexistuje trestní odpovědnost v případě nedodržení pravidel epidemiologické bdělosti. Takovou 

to úpravu považuji za naprosto nezbytnou, protože v případě zvýšeného výskytu např. 

nosokomiálních nemocí může dojít jak k ohrožení pacientů, tak i k ohrožení zdraví 

zdravotnických pracovníků. 

 

3.4.2. Nosokomiální infekce a lege artis 

  

Pozornost si také zaslouží myšlenka, zda se v případě dodržování hygienických standardů 

na různých zdravotnických pracovištích může jednat o problém, který by bylo vhodné považovat 

za součást lege artis.
25

 

 

 Z mého pohledu je velice zajímavá problematika, která navazuje na bod 5.3. této práce, 

který se týká Mezinárodní standardizace. Joint Commission International (JCI) požaduje v bodu 

5 seznamu Bezpečnostních cílů zavedení a hodnocení procesů k prevenci nosokomiálních a 

profesionálních infekcí.
26

 Za zásadní nástroj sloužící k eliminaci těchto i jiných infekcí je 

považována řádná hygiena rukou. Mezinárodně platné jsou standardy hygieny rukou vydané 

Světovou zdravotnickou organizací (WHO).  

 

 Povinností nemocnic je mýt vypracovány a standardizovány postupy k mytí a desinfekci 

rukou, ve kterých musí být veškerý zdravotnický personál prokazatelně jedenkrát ročně 

proškolen včetně testu, který musí být vyhodnocen. Tyto standardizované postupy musí každý 

zaměstnanec umět využívat v praxi. 

 

 I když se u těchto standardů jedná o doporučení, je v případě jejich nedodržování možné 

nebezpečí, že se může jednat o vědomou nedbalost. Dojde li k tomu, že nebyl zdravotnický 

pracovník odpovídajícím standardním způsobem zaškolen, může se ze strany zaměstnavatele 

jednat o nedbalost vědomou a ze strany zaměstnance o nedbalost nevědomou. Doba mezi 
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nástupem nového lékaře, či jiného zdravotnického pracovníka do zaměstnání a účastí na  

periodicky se opakujícím školením o standardních postupech k mytí a desinfekci rukou by byla 

typickým časovým úsekem, kdy byl nový zaměstnanec v dobré víře, že může vykonávat své 

povolání, neboť bude následně proškolen. V tomto časovém úseku by mohlo snadno dojít 

k nedbalostnímu jednání, které by bylo v příčinné souvislosti. 

 

 Deník Právo ze dne 6. 6. 2013 se touto problematikou zabývá pod názvem „Špatná 

hygiena v německých nemocnicích zabije možná až desítky tisíc lidí ročně.“ 
27

 

 

 Německý deník Frankfurter Allgemeine
28

 z 19. 5. 2008 uvádí, že „Staphylococus aureus“ 

je příčinou většiny infekcí v nemocnicích. Přitom neustále stoupá podíl zárodků, které jsou proti 

antibiotikům rezistentní. 

 

 Zpráva o vývoji Spolkového zdravotnictví vypracovaná Institutem Roberta Kocha 

v Berlíně (Robert Koch Institut) ve spolupráci se Spolkovým statistickým úřadem v Bonu 

(Statistisches Bundesamt Bonn) v publikace Heft 8 – „Nosokomiale Infektionen“ uvádí 

následující: „Zařazení mezi nosokomiální infekce neznamená automaticky, že mezi lékařskou péčí 

a výskytem infekce existuje příčinná souvislost. Nejedná se také o synonymum zavinění ze strany 

lékaře, nebo ošetřovatelského personálu. Infekci lze označit jako nosokomiální netrpěl-li jí 

pacient v době příjmu, ani nebyla ve fázi inkubační. V této souvislosti je jasné, že nelze stanovit 

pevný časový rámec, neboť je nutno zohlednit i nemoci s dlouhou inkubační dobou (např. 

Hepatitis typu B ).“
29

 

 

 Od roku 1997 jsou v rámci KISS (Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System) 

shromažďována data o výskytu nosokomiálních infekcí v německých nemocnicích. 

 

 Internacionálně existují v mnoha Evropských i mimoevropských zemích data o výskytu 

nosokomiálních infekcích. Za tímto účelem jsou prováděny prevalenční studie. V letech 1980–
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1994 byly prevalenční studie provedeny ve 47 nemocnicích ve 14 zemích jako Egypt, Austrálie, 

Čína, Dánsko, Řecko, Velká Británie, Kuwait, Malajsie, Nepál, Nizozemsko, Singapur, 

Španělsko, Thajsko a Československo. Průměrný výskyt tvoří 8,4 procenta. V jednotlivých 

Evropských zemích je zjištěna prevalence v rozmezí od 6,1 do maximálně 9,3 procenta.   

 

 Riziko nosokomiální infekce není v rámci nemocnice stejné. Obzvláště vysoké riziko 

hrozí pacientům na oddělení intenzivní péče. Data v roce 1992 uveřejněné studie EPIC (European 

Prevalence of Infection Care Study) uvádí na německých odděleních intenzivní péče průměrnou 

prevalenci 20, 6 procent. 

 

 Německá společnost pro hygienu v nemocnicích DGKH (Deutsche Geselschaft für 

Krankenhäuser) vychází až z počtu jednoho miliónu infekcí za rok v rámci Spolkové republiky 

německo. To by znamenalo více než 4000 případů denně. DGKH předpokládá, že se ročně stane 

obětí těchto zárodků a bakterií 20-40000 lidí. Přesnější číslo je těžké určit, neboť v úmrtním listu 

jsou často uvedena následná onemocnění, jako je např. zápal plic, nebo selhání srdce. Z těchto 

důvodů neexistuje přesná statistika. 

  

3.4.2.1. Německo ve srovnání s Evropou.  

 

Dle Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí ECDC (European Center for 

disease control, dále jen ECDC) se v rámci Německa infikují 2,5 % pacientů. V Evropě je dle 

této instituce průměrný výskyt nosokomiálních infekcí v akutních klinikách v rozsahu mezi 3,5 – 

11,6 %. Ve své zprávě ECDC považuje nosokomiální infekce za největší problém v rámci 

Evropské unie týkající se infekčních onemocnění. Dle zprávy ECDC se v rámci EU nakazí ročně 

přibližně 3 milióny lidí, z toho jich asi 50 tisíc zemře. Na rozdíl od toho byl boj proti ostatním 

infekčním onemocněním úspěšný, jejich výskyt je stabilní, nebo se snižuje.
30

 

 

 V roce 1990 založená odborná společnost pro hygienu v nemocnicích ve Spolkové 

Republice Německo – DGKH (Deutsche Geselschaft für Krankenhaushygiene, dále jen DGKH) 
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zpracovává vědecky fundovaná doporučení v oblasti profylaxe infekcí na nejvyšším možném 

stupni kvality. Ve spolupráci se svazem Německých chirurgů BCD (Berufsverband Deutscher 

Chirurgen, dále jen BCD) byl zaveden program na výuku a testování hygieny rukou – Test und 

Lernprogramm – „Klinische Händehygiene“,
31

 jehož součásti jsou výuka a poté následný 

vědomostní test jednotlivých pracovníků, který je následně dokumentován. Tento program je 

významný v rámci prevence nosokomiálních infekcí a je srovnatelný s podobným programem 

užívaným v České republice. Přes zavedení výše uvedeného programu uvádí virolog profesor 

Manfred H. Wolff jako příčinu nosokomiálních infekcí nedostatečnou hygienu následkem špatně 

provedené desinfekce rukou.
32

 Institut Roberta Kocha (dále jen RK) zjistil, že je správná 

desinfekce rukou prováděna pouze v 55 % případů.
33

 Důvod této situace vidí profesor Wolff 

v nedostatečném vzdělání lékařů v oblasti hygieny. Z toho důvodu vyžaduje RK zavedení 

odborného v oblasti hygieny zvláště vyškoleného personálu do všech nemocnic.
34

  

 

 Jen pro zajímavost uvádím následující hodnoty zjištěné Německou společností pro 

hygienu v nemocnicích DGKH (Deutsche Geselschaft für Krankenhäuser), která u některých 

zemí uveřejnila následující hodnoty: 

 

- Litavsko 3,7% 

- Lettland 3,9% 

- Slovinsko 4,6% 

- Švédsko 9,5% 

- Kanada 10,5% 

 

Již při pohledu na tyto hodnoty je jasné, že podkladem těchto dat jsou rozdílné metody, a 

proto není možné spolehnout se ani na jejich přesnost ani je spolehlivě porovnat. Studie 

pojišťovny Aliance uvádí, že se každý desátý pacient v Evropě nakazí v nemocnici.
35
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4. Odpovědnost lékaře 

 

Povolání lékaře je všeobecně považováno za velmi náročné a odpovědné. I sebe menší 

pochybení při lékařském výkonu může mít závažné následky, které se již nedají napravit. Lékař  

často při svém zákroku musí jednat rychle, trpělivě a zároveň předvídavě. Velmi častým 

problémem při výkonu povolání lékaře je přepracování. Po noční službě nemá zpravidla volno 

pro odpočinek. Často pokračuje nadále v denní službě. Dále je zatížen vedením zdravotnické 

dokumentace, nebo zpracovává podklady výkonů pro zdravotní pojišťovny. Ovšem ze strany 

zaměstnavatele a pacientů je toto bráno jako samozřejmost. Tyto situace jsou často příčinou 

protiprávního jednání. Je tedy nezbytné vyjmenovat podmínky, které vedou k právní 

odpovědnosti lékaře a druhy právní odpovědnosti.     

 

4.1. Druhy právní odpovědnosti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb 

 

V oblasti práva rozlišujeme mnoho druhů právní odpovědnosti. V souvislosti 

s poskytováním zdravotní péče je možný vznik právní odpovědnosti v souvislosti s jedním nebo 

několika právními předpisy. Právní odpovědnost, která je vždy retrospektivní je založena na 

právních předpisech a stanoví nutnost nést důsledky protiprávního jednání či stavu. Účelem 

právní odpovědnosti je uložení sankce a zároveň dochází i k funkci prevence. V oblasti 

soukromého práva přichází v úvahu odpovědnost občanskoprávní, která je v rovině vztahu 

zdravotnických pracovníků k jejich zaměstnavateli doplněna odpovědností pracovněprávní.   

 

Správní odpovědnost přichází v oblasti veřejného práva v úvahu v rámci vztahu 

provozovatele zdravotnického zařízení vůči poskytovateli registrace. Odpovědnost disciplinární 

přichází v úvahu u zdravotnických povolání jejichž členové jsou zároveň členy profesních komor. 

V oblasti veřejného práva je možná i odpovědnost trestní jejíž problematika bude v této práci 

následně zmíněna. Každé protiprávní jednání může vyvolat vícero druhů odpovědnosti, které 

mohou vznikat samostatně i součastně. Možný je i vznik všech druhů odpovědnosti současně. 

 

Ne každé porušení povinnosti však vede k vytvoření  právní odpovědnosti. Je nutné, aby 

se jednalo o takové porušení právních povinností, které je protiprávním činem nebo opomenutím 
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a vede ke škodlivému následku na právem chráněných zájmech a hodnotách. Takovéto konání 

nebo opomenutí musí být v jasném příčinném vztahu (kauzální nexus). Na rozdíl od 

občanskoprávní sféry, kdy v případě tzv. objektivní odpovědnosti porušení povinnosti zaviněné 

být nemusí se v právu trestním zavinění vždy vyžaduje a to ať v podobě úmyslu či nedbalosti.   

 

Ve vztahu mezi zdravotnickým zařízením coby poskytovatelem zdravotní služby a 

pacientem coby jejím příjemcem se odpovědnost za škodu odvíjí ve vztahu občanskoprávním. 

Výsledkem je náhrada újmy pacientovi či jeho pozůstalým což se většinou realizuje formou 

finančního odškodnění.  

  

V rámci soudního řízení je především velmi obtížné dokazování příčinné souvislosti. 

Úkolem žalující strany je prokázat, že alespoň jednou z příčin škodlivého následku bylo porušení 

povinnosti a že by tento škodlivý následek jinak nenastal. Míra porušení povinnosti, které je 

součástí příčiny vzniku škody je často těžištěm sporu. Jako příklad uvádím možnost 

protiprávního jednání v rámci zákroku, který byl proveden bez souhlasu pacienta, nebo se 

souhlasem neplatným z důvodu chybného poučení. V takovém případě musí být prokazován 

příčinný vztah pouze k absenci souhlasu. Možná je však i situace, kdy bude za příčinu škody 

považováno chybné poučení. O takový případ se může jednat tehdy, bylo-li lékařem v poučení 

opomenuto možné se zákrokem spojené riziko a pacient byl tak uveden v omyl a vycházel z toho, 

že provedení zákroku pro něho může znamenat pouze prospěch.   

  

Materiální škoda je nahrazována formou náhrady za škodu skutečnou a náhradu ušlého 

zisku. Odškodnění za bolestné a stížení společenského uplatnění je imateriální škodou, která je 

stanovena po lékařském zhodnocení a obodování dle vyhlášky č. 440/2001 Sb. o odškodném a 

snížení společenského uplatnění. 

  

Problematika občanskoprávní odpovědnosti, která souvisí i s ochranou osobnostních práv 

je také upravena občanským zákoníkem. Zásah do osobnostních práv může mít charakter jak 

škody materiální, tak i nemateriální. Takovým zásahem do osobnostních práv může být například 

lékařský zákrok, který je proveden bez souhlasu, nebo s chybným poučením. V tomto případě 

není vyžadováno zavinění. U dlouhodobějších zásahů do sféry osobnosti se pacient může 
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domáhat jejich přerušení. Možnost tzv. restituce, neboli uvedení do původního stavu je možná 

pouze u minimálního počtu lékařských zákroků a nepřichází tedy téměř v úvahu. Dalším 

opatřením, které přichází v úvahu je možná satisfakce neboli zadostiučinění. V rámci soudních 

výroků je známa forma konstatování, že došlo k zásahu do práv osobnosti, nařízení omluvy 

případně jejího zveřejnění. Není-li žádná z uvedených variant satisfakce dostačující je možné 

přiznání peněžitého odškodnění.     

  

V rámci zdravotnického zařízení přichází v úvahu pracovněprávní odpovědnost jako typ 

soukromoprávní odpovědnosti a to ve vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V rovině 

soukromoprávní sféry lékař jako zaměstnanec nemá ve vztahu k pacientovi přímou odpovědnost, 

odpovědnost je řešena na rovině občanskoprávní. Ať je výše škody jakákoliv, je spoluúčast 

zaměstnance na škodě limitována čtyř a půl násobkem průměrného výdělku zaměstnance. Tato 

skutečnost je podmíněna zaviněním. Pro zaměstnance může mít takovéto porušení pracovní 

povinnosti za následek napomenutí ze strany zaměstnavatele a v některých závažných případech i 

zrušení pracovního poměru. 

  

Odpovědnost disciplinární, která slouží k postihu prohřešků odbornosti a profesní etiky se 

často vyskytuje v souvislosti s odpovědností trestní. V souladu s článkem 6 Listiny základních 

práv a svobod jsou tzv. komorovým zákonem č. 220/1991 Sb., Česká lékařská komora, Česká 

stomatologická komora a Česká lékárnická komora zmocněny k výkonu disciplinárního trestání 

v oblasti zdravotnictví. Pro všechny lékaře, kteří vykonávají své povolání na území České 

republiky je členství v České lékařské komoře povinné. Nejdůležitějším stavovským předpisem 

je bezesporu Etický kodex České lékařské komory.    

  

Ustanovení § 3 odst. 4 Etického kodexu ČLK stanoví: „lékař je povinen pro nemocného 

srozumitelným způsobem odpovědně informovat jeho, nebo jeho zákonného zástupce o 

charakteru onemocnění, zamýšlených diagnostických a léčebných postupech včetně rizik, o 

uvažované prognóze a o dalších důležitých okolnostech, které během léčení mohou nastat.“
36

 

Odpovědnost v rovině disciplinární přichází v úvahu v případě lékařského zákroku provedeného 

tehdy, jedná-li se o vadu souhlasu či poučení pacienta. 
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 V případě porušení stavovským předpisem stanovené profesní povinnosti přichází 

v úvahu postih v rámci disciplinárního řízení. V tomto případě nehraje žádnou roli, byla-li 

vyvozena odpovědnost v oblasti občanskoprávní, pracovněprávní či trestní. Jednou z možných 

sankcí disciplinárního řízení je napomenutí, které má funkci spíše preventivní. V případě 

závažnějšího porušení profesních povinností je možno uložit trest peněžitý. U nejzávažnějších 

profesních pochybení, která mají obvykle důsledky i v rámci trestního práva, může být 

v disciplinární oblasti uložen trest nejvyšší, kterým je vyloučení z profesní komory. Takovéto 

vyloučení má časové omezení na dobu pěti let. 

  

V rámci disciplinární odpovědnosti neexistuje komplexní právní úprava, ani, co se týče 

právního předpisu ani po stránce procesní. Etické kodexy lékařských komor se nevztahují na 

nelékařské pracovníky a jejich použití nepřichází v úvahu. 

  

Dle mého názoru je zajímavá situace v porovnání výše disciplinárních trestů mezi 

profesními komorami. Peněžité tresty, které mohou být profesní komorou uloženy advokátovi či 

exekutorovi, jsou mnohonásobně vyšší než peněžité tresty, které je možno udělit lékaři. Tato 

skutečnost nezrcadlí míru odpovědnosti lékaře, kterou nelze v porovnání s odpovědností 

advokáta či exekutora označit jako nižší. V případě řízení profesní komory, které by mohlo vést 

k založení disciplinární odpovědnosti, není poškozený na řízení účasten, nemá možnost nahlížet 

do spisu a nemá účast na jednání. Pouze na žádost soudu může být výsledek disciplinárního 

řízení použit jako důkaz v řízení trestním nebo občanskoprávním. 

  

K odpovědnosti v rámci trestního práva dochází poměrně zřídka a týká se pouze 

nejzávažnějších případů.   

 

4.2. Obecné podmínky trestní odpovědnosti 

 

Trestní právo nastupuje v případě, kdy se ostatní právní nebo mimoprávní prostředky 

ukázaly jako neúčinné. Jedná se tedy o „poslední instanci“, neboli ultima ratio. Pro téma této 

diplomové práce se mi jako důležité jeví pojednat o jednotlivých znacích trestného činu. Za 
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obligatorní znaky skutkové podstaty trestného činu jsou považovány objekt, objektivní stránka, 

subjekt a subjektivní stránka. 

 

Objekt trestného činu má klíčový význam pro skutkovou podstatu trestného činu, může se 

u něj jednat i o soubor vztahů (zájmů, hodnot) a bývá proto také označován jako „právní statek“. 

V oblasti medicínského práva má chráněný zájem nejčastěji formu ochrany života a zdraví. 

 

Obsahem objektivní stránky trestného činu je jednání, následek a příčinná souvislost 

(kauzální nexus) mezi nimi.  Za jednání se z hlediska trestního práva považuje projev vůle ve 

vnějším světě. Vůle řídí pohyb (odběr krve, podání léku) nebo zdržení se pohybu (neposkytnutí 

lékařské pomoci, nepodání léku). Jednáním je tedy nejen konání, ale i opomenutí. V. Solnař, J. 

Fenyk, D. Císařová a M. Vanduchová k dané problematice uvádí následující: „Pojem jednání je 

snad nejzákladnějším pojmem trestního práva. Jednání, které má znaky trestného činu, je 

nezbytnou podmínkou trestní odpovědnosti (…) Jednáním se rozumí to, čím se člověk projevuje 

navenek, tedy pohyb popřípadě opomenutí zdržení se pohybu. To je však pouze zevní podklad 

jednání. Aby šlo skutečně o jednání, předpokládá to ještě složku subjektivní. Tato subjektivní 

složka se zpravidla spatřuje v momentu vůle: jednání (včetně opomenutí) je aktem vůle.“
37

 

Atributem jednání je protiprávnost.  

 

Za následek je považováno porušení nebo ohrožení právem chráněných hodnot objektu 

trestného činu. Často se jedná o konkrétní škodu, v oblasti medicíny pak škodu na životě a zdraví.  

J. Jelínek uvádí: „Následkem rozumíme porušení nebo ohrožení hodnot, které jsou objektem 

trestného činu. Toto porušení nebo ohrožení je způsobeno jednáním charakterizujícím trestný 

čin.“ 
38

 . V. Solnař, J. Fenyk, D. Císařová, M. Vanduchová zastávají tento názor: „Domníváme 

se, že jako není trestného činu bez objektu, není také trestného činu bez následku. Působení na 

objekt nepatří k jednání. Problematika následku sleduje proto problematiku objektu i v tom 

smyslu, že jako trestným činem není zasažen jen ten společenský zájem, který charakterizuje 

skutkovou podstatu trestného činu (individuální objekt), tak i následek se projevuje poškozením 

(ohrožením) celé skupiny vzájemně spjatých společenských vztahů. Třeba tedy rozlišovat následek 
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– znak skutkové podstaty trestného činu, postihující primární individuální objekt trestného činu, a 

jiné následky postihující objekty sekundární.“
39

  

 

Kauzální nexus neboli příčinná souvislost znamená spojení jednání s následkem.  

V. Solnař, J. Fenyk, D. Císařová a M. Vanduchová uvádí: „Znakem objektivní stránky trestného 

činu je způsobení následku jednáním pachatele. Totéž platí i o vyvolání účinku, pokud tento 

trestný čin charakterizuje (kde se mluví o následku, platí to přiměřeně i o účinku). Tento vztah 

mezi jednáním a následkem nebo účinkem a těžším následkem je vztah příčinný, který je – 

alespoň pokud jde o způsobení následku i těžšího následku – obligatorním pojmovým znakem 

objektivní stránky trestného činu. (…) Není-li zde příčinný vztah, následek se nepřičítá. Podle 

okolností pak odpadá i sama trestní odpovědnost.“
40

  

 

Jako zásadní problém se v oblasti zdravotní péče jeví prokazování příčinné souvislosti 

mezi jednáním lékaře či jiného zdravotnického pracovníka a následkem. Prokázání příčinné 

souvislosti beze vší pochybnosti se často jeví nemožným, v takovém případě pak nemůže dojít 

k trestně právní represi. V souvislosti s prokazováním objektivní příčinné souvislosti konstatoval 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 7 Tdo 612/2013 ze dne 10. 7. 2013 následující:  

 

„Trestní odpovědnost je založena mimo jiné na principu, že jde o odpovědnost za jednání a za 

následek a že mezi nimi je příčinná souvislost, což znamená, že jednání musí být příčinou 

vzniklého následku. Jednání lékaře při poskytování zdravotní péče je jednáním, jehož cílem je 

podle povahy konkrétní věci zachování či obnovení zdraví pacienta a při ohrožení jeho života 

odvrácení smrti. Zdraví či samotný život pacienta jsou vystaveny nepříznivému působení 

biologických jevů v jeho organismu. Působení těchto jevů se řídí přírodními zákonitostmi, které 

jsou předmětem vědeckého poznání, jehož využívá lékařská praxe při poskytování zdravotní péče. 

Podstatou této péče pak je úsilí o to, aby kauzální průběh oněch biologických jevů v organismu 

pacienta byl zvrácen ve prospěch zachování či obnovení jeho zdraví a k udržení jeho života. 

Jednání lékaře tudíž je zásahem do kauzality biologických procesů v organismu pacienta. 

                                                           
39

 V. Solnař, J. Fenyk, D. Císařová, M. Vanduchová, Systém českého trestního práva, II. Základy trestní 

odpovědnosti, 1. Vydání, Novatrix, 2009, str. 191. 
40

 V. Solnař, J. Fenyk, D. Císařová, M. Vanduchová, Systém českého trestního práva, II. Základy trestní 

odpovědnosti, 1. Vydání, Novatrix, 2009, str. 196-197. 



38 

 

Příčinou újmy na zdraví pacienta či jeho smrti je jednání lékaře při poskytování zdravotní péče 

za předpokladu, že lékař v dané situaci nevyužije těch prostředků, jimiž reálně disponuje či může 

disponovat, k tomu, aby v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy zvrátil průběh 

chorobných změn v organismu pacienta a tím zachoval či obnovil jeho zdraví nebo odvrátil jeho 

hrozící smrt. V takovém případě totiž lékař ve skutečnosti ponechá volnou cestu kauzálnímu 

průběhu těch biologických jevů, které ohrožují zdraví nebo dokonce život pacienta, a poslání 

lékaře při poskytování zdravotní péče zůstane nenaplněno.
41

 

 

 Definice pojmu subjekt, čili pachatel trestného činu je uvedena v ustanovení § 22 odst. 1 

trestního zákoníku následovně: „Pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky 

skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.“ J. Jelínek však tuto 

definici považuje za nepřesnou, neboť pachatelem je ten, kdo nejen naplnil uvedené znaky. Musí 

se však také jednat o fyzickou osobu naplňující znaky trestného činu, čili věk, příčetnost, 

rozumovou a mravní vyspělost v případě mladistvého, současně se musí jednat o čin protiprávní. 

 

 Subjektivní stránka trestného činu se týká znaků charakterizujících psychiku pachatele ve 

vztahu k trestnému činu. Jediným obligatorním znakem subjektivní stránky trestného činu je 

zavinění, které má formu úmyslu, kdy je ve formě chtění nebo srozumění přítomna volní složka, 

nebo nedbalosti, kde volní složka chybí.  

 

Dle ustanovení § 15 trestního zákoníku se úmysl dělí na přímý, kdy pachatel chtěl 

způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, a úmysl 

nepřímý, kdy pachatel věděl, že svým jednáním může způsobit porušení nebo ohrožení zákonem 

chráněného zájmu a pro případ, že je způsobí, s tím byl srozuměn.  

 

V oblasti zdravotní péče jsme se s případem úmyslné trestné činnosti setkali v souvislosti 

nedůvodného podávání léčiva zdravotníkem v úmyslu poškodit pacienty. V tomto případě šlo o 

medializovaný případ tzv. „heparinového vraha“. Zde nebyl zdraví pacientů prospěšný lék 

Heparin použit jako lék, čili látka zdraví prospěšná, ale jako jed, který má zdraví pacientů 

poškodit. Tento případ se odehrál na anesteziologicko – resuscitačním oddělení (dále jen 
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„ARO“), kde došlo k úmrtí několika pacientů v důsledku zvýšeného krvácení. Jednalo se o 

osoby, které byly ve špatném zdravotním stavu. Z počátku tedy jejich smrt nevyvolávala žádné 

podezření. Vzhledem k tomu, že série úmrtí nadále pokračovala, došel primář ARO k názoru, že 

příčina poruchy srážlivosti by mohla být způsobena podáním velkého množství léku heparin. 

Tuto domněnku si následně primář ARO potvrdil laboratorním testem. Následně porovnal data 

„nevysvětlitelných“ úmrtí pacientů s rozpisem služeb ostatních zdravotních pracovníků. Došel 

k jistému podezření u jednoho zdravotního pracovníka. Tento zdravotní pracovník se k daným 

činům následně doznal. Ze znaleckých posudků bylo potvrzeno, že zdravotník v době svého 

jednání byl příčetný a jeho jednání bylo v příčinné souvislosti s úmrtím pacientů. Za sedm vražd 

a deset pokusů o vraždu byl tento zdravotní pracovník soudem odsouzen k výjimečnému trestu 

odnětí svobody na doživotí. Tento rozsudek byl následně potvrzen Usnesením Nejvyššího soudu 

ze dne 31. 3. 2009 sp. zn. 6 Tdo 1334/2008.
42

   

 

Dle ustanovení § 16 trestního zákoníku se nedbalost dělí na vědomou, kdy pachatel věděl, 

že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým 

zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí a 

nevědomou, kdy pachatel nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení 

způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl. 

 

 V souvislosti se zaviněním z nedbalosti v oblasti zdravotnického práva jsou velmi 

zajímavé dva případy.  

 

O nedbalost vědomou se jednalo u ponechání roušky v těle pacienta. Z postavení 

vedoucího operačního týmu vyplývá znalost povinnosti zjištění počtu roušek a nástrojů před 

operací a jejich kontrolu po operaci. V tomto případě si operátor jejich počet dotazem na personál 

nezjistil, zašil dutinu břišní, počet nástrojů nezapsal do operačního protokolu a tím nedodržel 

přiměřenou míru opatrnosti, stanovenou „lex artis“. Tímto postupem lékař spoléhal na to, že 

k porušení zájmu chráněného trestním zákonem nedojde.
43
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O nedbalost nevědomou se jednalo v případě záměny párového orgánu, ke které došlo 

následkem hrubé nepozornosti lékaře, který provedl zápis, čímž se dopustil nedbalosti. Obviněný 

operaci provádějící lékař měl a mohl mít představu, jak se příčinný stav rozvine a mohl předvídat 

porušení zdraví poškozeného. Soud v daném případě dospěl k závěru, že se jednalo o formu 

nevědomé nedbalosti. Na vzniku následku spolu působilo více příčin. Soud také zvažoval možné 

přerušení příčinné souvislosti, avšak provedení chybného zápisu v dokumentaci poškozeného 

bylo prvotní a podstatnou příčinou relevantních trestněprávních následků na zdraví poškozeného, 

což dle soudu vytvořilo předpoklady provedení nesprávného operačního zákroku.
44

 

 

V souvislosti s touto tématikou trestných činů z nedbalosti se ztotožňuji s následně 

uvedeným názorem Macha a Stolínové: „při posuzování případů právní odpovědnosti lékaře je 

nutno mít na zřeteli zvláštní povahu zaměstnání lékařovy práce. Lékař je nucen v mnoha 

případech činit úsudky na základě nejistých předpokladů. Musí se rozhodovat k výkonům, jejichž 

důsledky nemůže nikdy s jistotou předvídat. Musí volit mezi několika diagnostickými či 

léčebnými možnostmi.  

 

Rozhodnutí často nesnese odklad, musí být provedeno okamžitě, bez delšího váhání, jinak 

i ono delší váhání by mohlo být někdy nedbalostí. Různé choroby mají podobné příznaky, jindy 

jsou příznaky jednoznačné, ale klamné. Možnost bezpečně předvídat je značně limitována. Navíc 

riziko chyby je logické a nevyhnutelné. Člověk není stroj a ne každá chyba, zejména 

v manuálním technickém výkonu může být kvalifikována jako nedbalost – jde spíše o 

nedokonalost lidského organismu. Je tedy někdy velmi těžké rozlišit, které pochybení je nutným 

rizikem práce lékaře a které je již nedbalostí.“
45
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 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2004 sp. zn. 7 Tdo 486/2004 
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4.3. Okolnosti vylučující protiprávnost 

 

 V trestním zákoníku je uvedeno pět okolností vylučující protiprávnost. Jsou to krajní 

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

okolností vylučujících protiprávnost je dle J. Jelínka následující: „Okolnosti vylučující 

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

odpovědnosti. Je li protiprávnost vyloučena v důsledku ospravedlňujícího důvodu zůstává jednání 

dovoleno. Jednání za okolností vylučujících protiprávnost od počátku není trestné, od počátku 

nejde o trestný čin, protože schází protiprávnost.“
46

 Protiprávnost může vylučovat celá skupina 

okolností, které vykazují společný znak a to je dovolenost jednání. Tyto další okolností vylučující 

protiprávnost a vycházejí z teorie a praxe. V souvislosti s výkonem povolání P. Šámal, uvádí: 

„Jde 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.).“
47

  

 

 Vrátíme-li se k tématu rizika trestní odpovědnosti lékaře při poskytování péče, najdeme 

shrnutí podmínek, za kterých je protiprávnost vyloučena v následujícím komentáři P. Šámala, 

který uvádí: „Pokud jde o lékařský zákrok, v současnosti se prosadil názor, podle něhož legálnost 

zákroku vychází z vyloučení protiprávnosti za 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).“
48

  

 

 Dvě okolnosti vylučující protiprávnost, nutná obrana a oprávněné použití zbraně se 

netýkají výkonu zdravotnického povolání a proto se jejich výkladu zdržím.  

                                                                                                                                                                                            
45

 Stolínová, J., Mach, J.: Právní odpovědnost v medicíně, str. 22 
46

 JELÍNEK, Jiří a kolektiv, Trestní právo hmotné, obecná část, zvláštní část, 3. vydání, Praha: Leges, 2013, str. 251 
47

 ŠÁMAL, Pavel a kolektiv, trestní zákoník č.1. až 139. Komentář , 2. vydání, Praha: C. H. Beck 2012, str. 386 
48

 ŠÁMAL, Pavel a kolektiv, trestní zákoník č.1. až 139. Komentář , 2. vydání, Praha: C. H. Beck 2012, str. 387 
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4.3.1. Krajní nouze 

  

Definice krajní nouze je v trestním zákoníku uvedena v ustanovení § 28 odst. 1: „Čin 

jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním 

zákonem, není trestným činem.“
49

 V případě krajní nouze může dojít ke střetu dvou zájmů 

chráněných trestním právem, z nichž jednomu hrozí porucha, kterou je možno odvrátit pouze 

poruchou zájmu druhého. K této situaci dochází často právě v případě lékařského zákroku, kdy se 

jedná o případ krajní nouze, která legalizuje nutný lékařský zákrok, i když nebylo možno získat 

informovaný souhlas ani pacienta ani osoby oprávněné za něj rozhodnout. Ustanovení zákona o 

zdravotních službách ve svém § 38 odst. 3 stanoví, 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 

b) léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší 

pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta. 

  

Postupu dle ustanovení krajní nouze by mělo být užito pouze v případech, kdy hrozí 

nebezpečí z prodlení a jiné řešení není možné. Dále je nutno zohlednit pacientem dříve vyslovené 

přání.  

 

4.3.2. Svolení poškozeného 

  

Svolení poškozeného je upraveno v ustanovení § 30 odst. 1 trestního zákoníku 

následovně: „Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato 

osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny.“
50

 Odstavec 3 § 30 trestního 

zákoníku upravuje, že za svolení dle odstavce 1 není považován souhlas s ublížením na zdraví, 

nebo usmrcením (např. aktivní euthanasie).  

 

                                                           
49

 § 28 odst. 1, zákona č. 40/2009 Sb. 
50

 § 30 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. 
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 P. Šámal v komentáři uvádí: „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, respektive proti jeho vůli, přesto bude protiprávnost vyloučena, neboť 

tak stanoví zvláštní předpis.“
51

  

 

4.3.3. Přípustné riziko 

 

 Přípustné riziko přichází v úvahu v oblastech lidské činnosti, kde je nutno činit důležitá 

rozhodnutí, tedy samozřejmě i v případě výkonu lékařského povolání. V oblasti medicíny jsou 

některé činnosti prospěšného charakteru nerozlučně spjaty s rizikem, například některé oblasti 

výzkumu nemohou být prováděny, aniž by zájmy chráněné trestním zákoníkem byly vystaveny 

jistému riziku.  

 

 Základní nezbytná úroveň ochrany se v každém případě musí řídit právní úpravou 

Úmluvy o biomedicíně. Od základní úrovně ochrany se lze odchýlit pouze tehdy, je-li stupeň 

ochrany pacienta v takovém případě vyšší.   

 

Nová úprava přípustného rizika je obsažena v ustanovení § 31 trestního zákoníku, kde je 

uvedeno: „Ten, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, které měl v době 

svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení 

nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním 

zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak.“ Z přípustného rizika 

vylučuje § 31 odst. 2 případy, kdy výsledek zcela zřejmě neodpovídá míře rizika či prováděná 

činnost je v rozporu s jiným právním předpisem, veřejným zájmem, zásadami lidskosti, nebo je 

                                                           
51

 ŠAMAL, Pavel a kolektiv, trestní zákoník 1. číslo 1-139, komentář 2. Vydání, Praha: C. H. Beck 2012 str. 424-

425 
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v rozporu s dobrými mravy. Dále je vyloučena činnost ohrožující život nebo zdraví člověka, aniž 

by tento udělil k takové činnosti souhlas.   

  

4.4. Vybrané trestné činy dle trestního zákoníku 

 

 S touto prací jsou v tématické souvislosti v trestním zákoníku uvedené trestné činy účast 

na sebevraždě a nedovolené přerušení těhotenství. 

 

4.4.1. Účast na sebevraždě  

 

 Dle ustanovení § 144 trestního zákoníku je uvedeno: „Kdo jiného pohne k sebevraždě, 

nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, 

odnětím svobody až na tři léta.“ 

 

K naplnění této skutkové podstaty dojde v případě, kdy ten, kdo jiného navede, přemluví 

či přesvědčí (zákon používá označení „pohne k sebevraždě“) k tomu, aby spáchal sebevraždu.  

Dopustí se jí i ten, kdo jinému k sebevraždě pomáhá a to i v případě došlo li alespoň k pokusu 

sebevraždy.  

 

Jednání může spočívat v přemlouvání, poučení, nebo utvrzení v přesvědčení spáchat 

sebevraždu. Toto téma ve zdravotnickém právu zasahuje zejména do oblasti euthanasie či 

asistované sebevraždy.  

 

U euthanasie se jedná o usmrcení jedné osoby druhou, zatím co o asistovanou sebevraždu 

jde tehdy, jestliže osoba ukončí svůj život sama s pomocí jiné osoby. Euthanasie tedy není účastí 

na sebevraždě, ale je vraždou.
52

  

 

Euthanasii dělíme na aktivní a pasivní. Zásadní rozdíl je v míře jednání či nejednání.   

                                                           
52

 Šámal, Půry, Rizman, Trestní zákon, komentované vydání str. 885  
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Aktivní euthanasie vyjadřuje aktivní zásah jiné osoby s cílem přivodit smrt, mluvíme o 

strategii tzv. „Přeplněné stříkačky.“
53

 Jedná se o úmyslné jednání osoby jiné než pacienta, které 

ovšem vede k ukončení pacientova života a to na jeho vlastní žádost.  

 

Pasivní euthanasie je přístupem „odkloněné stříkačky.
54

 Smrt je následkem zastavení, 

nebo přerušení léčby na žádost pacienta. Toto přerušení ji pouze uspíší.  

 

V případě, že nevyléčitelný člověk je sám schopen ukončit svůj život, bude se z hlediska 

právní kvalifikace jednat o sebevraždu, která není trestná.  Dojde-li ovšem k tomu, že 

k sebevraždě napomůže jiná osoba, bude se jednat o trestný čin účasti na sebevraždě. Může 

přitom jít o pomoc jak fyzickou (např. aplikace léků), tak psychickou (např. utvrzování, 

přesvědčování nebo návod jak sebevraždu spáchat).  

 

Dle mého názoru je samozřejmě trestné, pokud někdo jiného k sebevraždě pohne. Trestná 

je i účast na sebevraždě, avšak jedná-li se v tomto případě o zajištění prostředků, které spáchání 

sebevraždy umožňují, dovedu si představit, že odborná právnická veřejnost se v budoucí době 

povede rozsáhlou diskusi, tak jak se to v současné době děje v jiných Evropských zemích jako je 

například Holandsko a Německo. Jako rozporuplná se mi jeví myšlenka, že pokud se někdo 

svobodně rozhodne svůj život ukončit, není toho však již schopen a požádá o pomoc ve smyslu 

zajištění prostředků ke spáchání sebevraždy, naplňuje osoba pomáhající tímto činem smysl 

trestního zákoníku a zda je u tohoto člověka možno hovořit o pachateli. K tomu uvádí J. Jelínek: 

„Trest je prostředkem státního donucení, který stát používá k ochraně zájmů chráněných trestním 

zákonem, ochraně společnosti před trestnými činy a jejich pachateli.“
55

 Nedomnívám se, že 

existuje společný názor, zda je společnost třeba chránit před osobou, která byla někomu při 

spáchání sebevraždy nápomocna. 
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O účast na sebevraždě však nepůjde ovšem v případě, kdy lékař z nedbalosti podá 

pacientovi velké množství léků. V tomto případě by se jednalo o trestný čin usmrcení 

z nedbalosti. 

 

Naplnění skutkové podstaty účasti na sebevraždě se tedy lékař může dopustit v případě, že 

jinému k sebevraždě pomáhá či jiného k sebevraždě pohne.  Dle ustanovení § 144 odst. 1 může 

být potrestán odnětím svobody až na tři léta. Mnohem přísněji může být potrestán v případě, že 

se daného jednání dopustí na dítěti nebo těhotné ženě. Zde se trest dle odst. 2 trestního zákoníku 

zvyšuje na dvě léta až osm let. Nejpřísněji, dle odst. 3 bude ovšem potrestán a to na osm až 

dvanáct let v případě, spáchá li uvedený čin na dítěti mladším patnácti, nebo na osobě stížené 

duševní poruchou.  

 

Z hlediska evropské úpravy euthanasie se po přijetí zákona o kontrole ukončení života na 

žádost a o pomoci při sebevraždě v roce 2001 jakožto první zemí nejen v Evropě ale i na světě 

stalo Nizozemí. Impulsem k jejímu postupnému uzákonění se stal rozsudek vydaný soudem 

v Leeuwardenu v roce 1973. Evropský soud pro lidská práva vynesl rozsudek ve věci Diane 

Pretty vs. Spojené království a Velká Británie. Jednalo se o následující případ: 

 

„Na konci dubna 2002, po letech předchozí rozhodovací činnosti, kdy se soud 

meritornímu řešení vyhýbal, vynesl Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve 

věci stížnosti  Diane Prettyové proti Spojenému království a Velké Británie a Severního Irska. 

Stěžovatelka trpěla neléčitelnou degenerativní nemocí v pokročilém stadiu. Byla ochrnutá od 

krku dolů, prakticky nemohla mluvit a vyživována byla pomocí trubičky. Zbývající doba života se 

počítala na týdny či měsíce. Mentální kapacita však bývá nemocí nedotčena a i paní Prettyová 

byla schopna činit rozhodnutí. Její výslovné přání ukončit svůj život a tím i nedůstojné útrapy 

však bez pomoci třetí osoby nebylo proveditelné. Ačkoliv její manžel byl ochoten tento úkon 

učinit, anglické právo možnost vylučuje. 

Stěžovatelka se na soud obrátila s tvrzením, že Spojené království porušilo články 2,3,8,9 

a 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Stěžejním bodem argumentace byl 

článek 2 této Úmluvy, chránící podle názoru stěžovatelky nejen právo na život, ale i právo zvolit 

si, zda v žití pokračovat nebo ne. 
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Soud potvrdil, že chápe článek 2 jako nejzákladnější ustanovení Úmluvy. Ztotožnil se však 

s argumentem britské vlády, že první věta zmiňovaného článku „ právo každého na život je 

chráněno zákonem“, zavazuje stát, aby se nejen zdržel záměrného a protiprávního zbavení života, 

ale podle svého uvážení i vyvíjel pozitivní kroky k ochraně těch, kdo se nalézají v jeho jurisdikci. 

Tím je myšleno účinné trestní právo, zakazující a trestající činy směřující proti životu jiných 

osob. Soud neshledal, že by článek 2 poskytoval právo na smrt jako negativní aspekt práva na 

život.“
56

 

 

4.4.2. Nedovolené přerušení těhotenství 

 

Otázka umělého přerušení těhotenství neboli „ interrupce“ patří mezi velmi diskutované 

medicínské a etické téma. Dochází zde ke střetům nejen mezi odpůrci a zastánci této 

problematiky, ale i k rozdílným názorům ze strany medicíny, filozofie, práva, politiky, ale i 

církve. 

 

Zastánci práva umělého přerušení těhotenství uvádějí nejčastěji takové argumenty, které 

vedou k názorům, že o svém těhotenství a mateřství rozhoduje pouze sama žena. Dle jejich 

názoru interrupce může být také brána za jakousi ochranu společnosti a rodiny, zejména 

v případech neplánovaných těhotenství. Z hlediska ochrany ženy uvádějí také argumentace 

směřující k souhlasu liberálního přístupu k interrupcím. Tento přístup chrání ženy zejména před 

nekvalifikovaným a ilegálním provedením interrupcí.      

 

Odpůrci umělého přerušení těhotenství uvádějí jako hlavní argument skutečnost, že 

člověk se stává člověkem již samotným početím. Tímto dochází ke vzniku jedinečné a 

nezaměnitelné lidské bytosti. Interrupce je tedy dle jejich názoru vraždou. K nejasnému postoji 

dochází pouze v otázkách přípustnosti interrupce v případech znásilnění, vážného poškození 

plodu či stavu ohrožujícího život matky. 
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Vzhledem k rozdílné přípustnosti interrupce v jednotlivých státech dochází také 

k případům, kdy ženy, které interrupci požadují, vykonávají tzv. „potratovou turistiku“. Cestují 

tak do zemí, které svým liberálním přístupem interrupci umožňují. Za zvláštní případ této 

„potratové turistiky“ bych rád uvedl možnost využití služeb nizozemské neziskové organizace 

„Ženy na vlnách“ („Women on Waves“). Okamžikem, kdy speciálně vybavená loď této 

organizace vpluje do mezinárodních vod se na ni začne vztahovat nizozemské objektivní právo, 

které interrupci nezakazuje. Poté nic nebrání tomu, aby na této lodi byla interrupce beztrestně 

provedena. 

 

 Jak uvádí J. Jelínek: „Zákaz potratů a trestní postih všech případů přerušení těhotenství 

však není správnou cestou k odstranění tohoto jevu, neboť vede těhotné ženy, které z některých 

důvodů si nepřejí mít dítě, k tomu, aby se podrobovaly neodborným zákrokům významně 

ohrožujícím jejich život a zdraví.“
57

  Z historie a literatury víme o výskytu trv. „dušičkářek“, 

nebo-li „anělíčkářek“, které těhotným ženám od nechtěného těhotenství pomáhaly.
58

 Často 

docházelo k závažným následkům na zdraví a životě. Dle mého názoru by následkem zákazu 

přerušení těhotenství mohlo dojít k situaci podobné, která by pro těhotné ženy mohla znamenat 

závažné nebezpečí.  

 

Z hlediska mezinárodní úpravy je tedy patrné, že samotná úprava interrupce je svěřena 

jednotlivým státům. Tyto státy poté vytvářejí podmínky pro umělé přerušení těhotenství ve svých 

vnitrostátních normách. Jako příklad uvádím právní úpravu Německa. 

  

Dle Německé úpravy je umělé přerušení těhotenství možné do třetího měsíce těhotenství 

ovšem pouze v případě, že mu předcházelo tzv. „interrupční poradenství“. Toto poradenství 

provádějí autorizované poradny jednotlivých spolkových zemí. Poradny nemají ovšem žádnou 

rozhodovací pravomoc a těhotné ženě zpravidla nesdělují nic, co by již nevěděla. Jde tedy pouze 

o to, aby poradna vydala potvrzení, že k danému poradenství došlo. Předpoklady trestní 

odpovědnosti v souvislosti s přerušením těhotenství jsou dále stanoveny v ustanovení § 218a 

StGB (Německého trestního zákoníku).   
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V rámci národních zákonů Evropy je omezující přístup k interrupcím jen u několika států. 

Těmito státy jsou například: Polsko, Lucembursko, Malta, Irsko, Velká Británie, Vatikán, San 

Maríno a Monako.  

 

Evropský soud pro lidská práva v této problematice zastává postoj velmi opatrný a 

neutrální. Ve své historii se otázkou provádění interrupcí již opakovaně zabýval. Jedním 

z posledních rozhodnutí týkající se této oblasti je rozhodnutí Velké komory ve věci „Vo v. 

Francie“ z roku 2004, jímž se konstatuje, že: „spor o tom, kdy vzniká právo na život, spadá do 

rámce volné úvahy náležející smluvním státům. Důvody pro takový závěr jsou jednak ty, že tento 

problém neřeší ani samotné smluvní státy, a jednak, že neexistuje evropský konsensus o vědecké a 

právní definici začátku života“.
59

   

 

Ve Spojených státech amerických se interrupce staly legální až na základě rozhodnutí 

nejvyššího soudu z roku 1973. Tímto rozhodnutím ve věci „Roe vs. Wade“soud vyjádřil názor, 

že v rámci práva na ochranu soukromí je samotné rozhodnutí ženy provést interrupci  chráněno. 

Zároveň ovšem neuznal myšlenku, že lidský plod je bytostí, která má právo na život.   

  

Dle mého názoru by měly být právní normy tvořeny tak, aby se těhotné ženě dostalo 

maximální podpory v době, kdy o dané situaci rozhoduje. Řešením přerušení neplánovaného 

těhotenství se dle mého názoru nesmí stát potratová turistika ani ilegální přerušení těhotenství, 

jehož následkem je často ohrožení života a zdraví matky. Stanovení přesných pravidel a podpora 

matky například vytvořením specializovaných poradenských pracovišť by měly umožňovat 

svobodné rozhodnutí těhotné ženy a zajišťovat jak psychickou tak sociální podporu. Podobný 

systém je vytvořen například v Německu. Komplexnost této problematiky je vidět i v rámci 

vývoje právních norem a rozdílnosti v jejich řešení v různých zemích. 

 

V České Republice je provedení umělého přerušení těhotenství možné pouze za podmínek 

stanovených zákonem. Tímto zákonem, který se zřetelem na ochranu života a zdraví ženy a 

v zájmu plánovaného a odpovědného rodičovství stanoví podmínky pro jeho provádění  je zákon 

č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství. 

                                                                                                                                                                                            
58

 Čurdová, Anna, Tisková konference ze dne 11. 4. 2008, Praha 



50 

 

Ten uvádí dva důvody, které mohou vést k umělému přerušení těhotenství. První je důvod 

zdravotní a druhý je žádost těhotné ženy. Z hlediska zdravotního důvodu lze ženě přerušit 

těhotenství s jejím souhlasem, nebo z jejího podmětu, jestliže je ohrožen její život, zdraví, nebo 

zdravý vývoj plodu, nebo jestliže jde o geneticky vadný vývoj plodu.
60

 Naproti tomu na žádost 

lze ženě uměle přerušit těhotenství, nepřesahuje-li dvanáct týdnů a nebrání-li tomu její zdravotní 

důvody.  

 

Zákon ovšem výslovně zakazuje provést umělé přerušení těhotenství cizinkám, které se na 

území České republiky zdržují pouze přechodně. Vzhledem k nejasnému výkladu pojmu 

„cizinky“ je z hlediska jednání lékaře, který může být následně za dané jednání odpovědný 

důležité, aby tento lékařský výkon neprovádět.  

 

V případě přerušení těhotenství za jiných podmínek než které jsou stanoveny zákonem, se 

může jednat o trestný čin nedovoleného přerušení těhotenství. Trestní zákoník uvádí čtyři trestné 

činy, které se vztahují k umělému přerušení těhotenství.  

 

Z hlediska trestní odpovědnosti lékaře se nejčastěji jedná pouze o skutkovou podstatu 

trestného činu nedovoleného přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy, která je zakotvena 

v § 160 trestního zákoníku.  

 

Naproti tomu nebude trestné jednání lékaře, který sice interrupci provede a nedodrží tak  

proceduru stanovenou zákonem o umělém přerušení těhotenství, ale jeho jednání bude provedeno 

za účelem záchrany života těhotné ženy. V tomto případě se bude jednat o jednání z důvodu tzv. 

krajní nouze. 
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Závěr 

 

 

Rizika trestněprávní odpovědnosti lékaře při poskytování péče jsem si jako téma své 

diplomové práce zvolil z toho důvodu, že se domnívám, že se význam trestněprávní odpovědnosti 

a tím i její jasné zákonné úpravy neustále zvyšuje. I když by k uplatnění trestního práva mělo 

dojít v oblasti medicíny jen výjimečně, měla by být v takových případech právní úprava natolik 

jasná, aby byl takový zásah efektivní. Jasné právní předpisy jsou základním předpokladem pro 

takovýto efektivní zásah. Z tohoto důvodu moje práce obsahuje výčet pro lékařskou praxi 

relevantních zákonů. Moje úvaha o těchto zákonech zahrnuje mezinárodní smlouvy, zejména 

Úmluvu o lidských právech a biomedicíně, dále pak zákonnou úpravu v rámci České republiky a 

jiné předpisy, které považuji za důležité. Protože se moje práce zabývá trestní odpovědností 

lékaře, byl pro moji práci důležitým vodítkem kromě jiného i trestní zákoník.    

 

Jak je v mé práci uvedeno, existuje vztah mezi množstvím případů trestněprávní 

odpovědnosti a vztahem lékaře a pacienta, proto se tímto tématem zabývám obšírněji. Další téma, 

které nabývá stále více na důležitosti je problematika informovaného souhlasu. Jeho historický 

vývoj, jakož i jeho zavedení v oblasti standardizace a to jak v České republice, tak i 

v mezinárodní oblasti tvoří další část obsahu mé práce. Zavádění standardů úzce souvisí 

s managementem kvality zdravotní péče. Jako příklad managementu kvality se ve své práci 

obšírněji zaobírám vytvářením a zaváděním standardů do praxe, obzvláště pak v oblasti 

nosokomiálních infekcí. Některé z těchto pojmů jsou v mé práci osvětleny v souvislosti s pojmem 

lege artis.  

 

Z mého pohledu je obzvláště zajímavou kapitolou kapitola o standardech v souvislosti 

s nosokomiálními infekcemi a také porovnání zacházení se standardy v rámci České republiky, 

Německa a Evropy.  

 

Další část mé práce, které přikládám obzvláštní význam, tvoří pojednání o druzích 

odpovědnosti při poskytování lékařské péče a podmínkách trestněprávní odpovědnosti. V této 

souvislosti se také podrobněji zabývám podmínkami, které protiprávnost vylučují, neboť tyto 

považuji za obzvláště významné pro oblasti následně uvedených témat. Jako příklad pro možné 
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případy rizik trestní odpovědnosti v oblasti lékařské péče jsem se podrobněji věnoval následným 

tématům: účast na sebevraždě a nedovoleného přerušení těhotenství.   

 

 Mým přáním by bylo, aby se téma nosokomiálních infekcí a s ním související postupy 

v zavádění standardů ve zdravotnických zařízeních dočkaly i jasné právní úpravy v oblastech 

porušení nahlašování jejich zvýšeného výskytu, které není v současné době dostatečně upraveno. 

Doufám také, že se tomuto závažnému tématu dostane v blízké budoucnosti většího zájmu jak 

odborné právnické i lékařské veřejnosti, tak i všech pracovníků ve zdravotnictví a laické 

veřejnosti.    
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Resumé 

 

RIZIKA TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI LÉKAŘE PŘI POSKYTOVÁNÍ PÉČE 

  

 

 Při bližším pohledu na toto téma je zřejmá souvislost s různými oblastmi poskytování 

lékařské péče. Nejdůležitější z nich jsem vybral a obšírněji rozepsal v této práci. Již v rámci 

organizace zdravotní péče jsou vytvářeny předpoklady, které mohou vzniku trestní odpovědnosti 

zabránit. Kvalitně vytvořené standardy, management kvality, provádění interních a externích 

auditů, jsou stejně důležité, jako jasně stanovené právní normy. Dále je v mé práci tematizována 

tématika informovaného souhlasu a pravidel v souvislosti s výskytem nosokomiálních infekcí. 

Zabývám se také porovnáním různých témat se zahraničím hlavně v rámci Německa a Evropy.   

 

Tato diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá hlavně 

východisky právní úpravy zdravotnického práva a právním řádem České republiky v hierarchické 

posloupnosti. Z hlediska mezinárodního je základním pramenem Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně a další mezinárodní smlouvy. Úmluva o biomedicíně, která byla inkorporována do 

právního řádu České republiky je jedním ze základních právních předpisů v oblasti medicínského 

práva. Do této části je také zahrnut trestní zákoník, jiné předpisy týkající se medicínského práva a 

zákon o zdravotních službách. 

 

Ve druhé kapitole se zabývám vztahem lékaře a pacienta a historickým vývojem tohoto 

vztahu od vztahu paternalistického až po vztah de facto partnerský. Dále se zabývám posouzením 

vztahu mezi lékařem a pacientem, jako důležitého faktoru při snižování rizik lékaře v oblasti 

trestní odpovědnosti. 

  

Třetí kapitola se v úvodu zabývá pojmem lege artis a podrobněji pak s tímto pojmem 

v souvislosti s informovaným souhlasem. Dále tato kapitola pojednává o mezinárodní 

standardizaci, managementu kvality a s ním související standardizací zdravotní péče. Podrobněji 

se pak zabývám nosokomiálními infekcemi v porovnání Německa, Evropy a České republiky. 

Tématem je též právní úprava jejich ohlašování v České republice a zahraničí. 
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Čtvrtá kapitola pojednává o druzích odpovědnosti při poskytování lékařské péče, o 

obecných podmínkách trestní odpovědnosti a dále o okolnostech vylučujících protiprávnost. Dále 

tato kapitola pojednává o vybraných trestných činech. Jedná se o témata účasti na sebevraždě a 

nedovoleného přerušení těhotenství.  

 

 V závěru zdůrazňuji důležitost odborného zájmu i zájmu veřejnosti na přesných 

pravidlech zacházení s nahlašováním nosokomiálních infekcí.  
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Summary 

 

THE RISK OF THE CRIMINAL RESPONSIBILITY OF THE DOCTOR IN THE 

PROVIDING MEDICAL CARE 

 

A closer look at this topic is an obvious link with the various areas of medical care. The  

most important ones of them I chose a more fully expanded upon in this work. Already within 

health care organization is being created that can prevent criminal responsibility. Well- 

established standards of quality management, implementation of internal and external audits, are 

just as important as clearly defined legal standards. It is my job thematised topics of informed 

consent and rules in connection with the occurrence of nosocomial infections. I also deal with 

comparing different topics with other countries mainly within €Germany and Europe. 

 

This thesis is divided into four chapters. The first chapter deals with the main basis of 

legislation, medical law and the laws of the Czech Republic in a hierarchical sequence. In terms 

of the basic source of international Convention on Human Rights and Biomedicine and other 

international agreements. The Convention on Biomedicine, which was incorporated into the legal 

order of the Czech Republic is one of the basic legislation on medical law. The Criminal Code 

and other regulations relating to medical low and low on health services are also included in this 

section. 

 

In the second chapter I deal with the relationship between doctor and patient, and the 

historical development of this relationship from a paternalistic relationship till relationship de 

facto partner. I also deal with the assessment of the relationship between doctor and patient, as an 

important factor in reducing the risk of the practitioner in the field of criminal responsibility. 

  

The introduction of the third chapter engages in the concept of lege artis and then more 

details of this therm in the context of informed consent. In addition, this chapter discusses the 

international standardization, quality management and related standardization of health care. 

More details which are dealing with nosocomial infections are compared to Germany, Europe 

and the Czech Republic. The theme is also legislation in their reporting in the Czech Republic 

and abroad. 
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The fourth chapter discusses the kinds of accountability in the provision of medical care, 

the general conditions of criminal liability and the circumstances of justification. In addition, this 

chapter discusses selected crimes. These are the themes of participation in suicide and illegal 

abortions. 

 

In conclusion, I emphasize the importance of scientific interest and public interest in the 

precise rules of the manipulation with reporting of nosocomial infections. 
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