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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je charakterizovat pojetí „Zdraví v rámci 

společenského diskurzu“ metodou analýzy dat a podkladů důvodových 

zpráv vládních návrhů zákona upravujících oblasti hygieny, prevence a 

ochrany zdraví na českém území, zaměřené na oblast veřejného 

zdravotnictví. Teoretická část je pokusem zasadit uvedenou problematiku 

do sociálního kontextu soudobé společnosti. Poukázat na ideologickou 

provázanost chápání zdraví jedince v sociálním systému ve smyslu jeho 

funkčnosti.   

Předmětem analýzy bude důvodová zpráva zákona z první republiky č. 

332/1920 Sb., dále důvodové zprávy z období komunistické vlády - zákon 

č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči a zákon č. 20/1966 Sb., 

o péči o zdraví lidu. Posledním analyzovaným úsekem bude období po roce 

1989, které bude zastupovat důvodové zprávy zákona  č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

sluţbách. Pro textovou analýzu je pouţita metoda diskurzivní analýzy 

kombinovaná obsahovou kvantitativní metodou. Text práce je členěn na 

teoretickou část, popis metodologie, historický přehled organizace 

zdravotnictví a na analytickou část. Závěr práce je věnován komparaci 

výsledků všech analyzovaných zpráv.  

 

Klíčová slova 

zdraví – diskurz – zdravotnictví – společnost – důvodová zpráva – 

komparace – textová analýza - právo 
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Abstrakt 

The main goal of my thesis is to characterize the conception of “Health in 

the framework of social discourse” by the means of data analysis and 

analysis of supporting documentation of explanatory reports of 

governmental bills regulating the fields of hygiene, preventive measures 

and health protection within Czech republic, focused mainly on the field of 

public healthcare system. Theoretical part attempts to picture the above 

stated matter in a social context of modern society, to point out the 

ideological connection of how well-being of an individual is perceived in a 

social system in terms of its function.  

The main subject of the analysis will be explanatory report regarding a 

historical First republic law No. 332/1920 Coll., explanatory notes from the 

communist era – Law. No. 4/1952 Coll. on hygienic and anti-epidemic care 

and law no. 20/1966 Coll., on public healthcare. The last analyzed era will 

be the era after year 1989, which will be represented by explanatory notes 

regarding law no. 258/2000 Coll., on protection of public health and law 

no. 372/2011 Coll., on healthcare services. The text analysis is based on 

Analysing discourse method combined with content quantitative method. 

Text of this thesis is divided to theoretical part, description of the 

methodology, historical overview of healthcare organization and analytical 

part. The conclusion of the thesis presents comparison of the results of all 

analyzed reports.  

 

Key words 

health – discourse – healthcare – society – explanatory report – 

comparison – text analysis  - law 
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ÚVOD 

 

Cílem předkládané práce je pokus o charakteristiku pojetí lidského zdraví 

v rámci společenského diskurzu  metodou  analýzy dat a podkladů  

důvodových zpráv vládních návrhů zákona upravujících oblasti hygieny, 

prevence a ochrany zdraví na českém území, zaměřené na  oblast 

veřejného zdravotnictví. Teoretická část je pokusem zasadit uvedenou 

problematiku do sociálního kontextu soudobé moderní/postmoderní 

společnosti. Mým záměrem je pokusit se poukázat na ideologickou 

provázanost chápání zdraví jedince v sociálním systému ve smyslu jeho 

funkčnosti, podřízení se ideovým představám proponovaným státním 

aparátem. Ve vztahu jedinec – společnost je stále více posilována moc 

administrativní, politická, mediální jako dominující vůči jednotlivci. Analýza 

dokumentů můţe přispět ke koloritu manipulativního „reţimu jazyka“, 

kterému se podřizujeme a akceptujeme jej.    

Bourdieu ve své knize píše, ţe „oficiální jazyk je spřažen se státem – to jak 

po stránce geneze, tak po stránce společenského uplatnění. Proces 

ustavování státu zakládá podmínky nutné k ustavení jednotného 

jazykového trhu, ovládaného oficiálním jazykem. Tento jazyk státní jazyk, 

nutný při oficiálních příležitostech a v oficiálních prostorách, jako jsou 

školy, veřejná správa, politické instituce atd. se stává teoretickou normou, 

jíž se objektivně poměřují všechny jazykové praktiky. Nikoho neomlouvá 

neznalost jazykového zákona, vybaveného sborem juristů…“ (Bourdieu, 

1982: 21) 

Kde hledat zdroj oficiálního diskurzu, neţ právě u navrhovatelů zákonů a 

zákonodárců? Kde jinde najít zdroj, který určuje sociální praktiky, který je 

tvoří a následně předává zbylé společnosti? Domnívám se, ţe právě 

v důvodových zprávách mohu nalézt prvotní stopy vzniku diskurzu, jeho 

prvotní zdroj. V těchto textech, které jsou autoritativní, v textech které 

ustanovují aktuální stav a přitom z tohoto stavu samy vycházejí. Musí 
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reagovat na aktuální situaci ve společnosti, musí se vyjádřit v problémům i 

otázkám, o kterých se diskutuje a následně nalézt a obhájit nové řešení. 

Příkladem takového diskurzu jsou v předkládané práci vládní předpisy a 

nařízení vztahující se ke zdravotnictví,  státní zdravotnické politice.  

Účel a smysl zákona se hledá právě v preambulích a důvodových zprávách. 

Z této části čerpají novináři, zdravotníci, právníci, pokud mají představit 

zákon a jeho účel veřejnosti. Přitom se aţ tak nejedná o samotné jádro 

zákona, protoţe v reálné situaci je původní návrh natolik změněn 

pozměňovacími předpisy, ţe často ani pravdivě nepředstavuje zákon, který 

obhajuje. Je známé, ţe lobbisti své zájmy často nenápadně protlačí právě 

v pozměňovacích předpisech. Známý je tímto např. zákon, který měl 

usměrnit divoké exekuce v České republice. Navzdory původnímu úmyslu 

zákona se díky pozměňovacím zákonům povedlo lobbistům dostat do 

zákona část, která opravňuje exekutory, aby mohli svojí pohledávku hojit 

na majetku manţela, přesto, ţe ho má ve výlučném vlastnictví. Na tom 

chci jen demonstrovat, ţe původní záměr a účel zákona, který můţeme 

nalézt v důvodových zprávách nemusí reálně souviset se zákonem, který je 

mnohdy často v legislativním procesu pozměněn. 

To ale není pro mou práci důleţitým aspektem, protoţe mým úkolem bude 

nalézt v těchto textech aktuální společenský diskurz a popř. nalézt snahu o 

jeho změnu. 

Příklad toho jak právní diskurz se infiltruje do společnosti si můţeme 

všimnout např. u důvodové zprávy 258/2000 Sb. Celý text zprávy, lehce 

pozměněný, můţeme nalézt v knize Integrovaný záchranný systém ČR na 

počátku 21. Století. 1  Jedná se o publikace, která se má zaměřovat na 

oblast integrovaného záchranného systému a jeho legislativní zakotvení 

v ČR. Nedokázala jsem zjistit, zda autor, který se podílel na knize, také 

napsal důvodovou zprávu, nebo zda kniha doslovně okopírovala zrávu. 

Není to pro mou práci ani podstatné, důleţité je, ţe právní diskurz se stává 

                                     
1 Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. Století, autoři: Vilášek Josef, Fiala 

Miloš, Vondrášek David  
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všudypřítomný a můţeme ho nalézt i v publikacích, které mají informovat 

veřejnost. 

Ivan Illich ve své knize píše, ţe existují studie, které přinášejí důkazy, ţe 

lékaři v devatenáctém století neovlivnili epidemie o nic víc neţ faráři o 

staletí dříve. Ve své knize otvírá otázku, zda efektivita lékařů není jen iluzí. 

V některých částech připouští, ţe medicínská léčba můţe být úspěšná, jako 

příklad dává včasný zákrok při karcinomu děloţního čípku, který prodluţuje 

ţivot o pět let, ale např. u jiných nádorů jak je třeba karcinom prsu, je 

50procentní šance na přeţití bez ohledu na to, jak často se chodí na 

kontrolu a jakou léčbu pacientky dostávají. Zdá se, ţe ani neexistují údaje 

o tom, jak se liší přeţití ţen, které ţádnou léčbu nepodstoupily. „Přestože 

lékaři a publicisté lékařského establishmentu zdůrazňují význam včasného 

záchytu a léčby tohoto i mnoho dalších nádorů, epidemiologové začínají 

pochybovat, že včasné zásahy mohou ovlivnit dobu přežití.“ (Illich, 2012: 

39) 

Úkolem mé práce rozhodně není hodnotit a dokazovat, zda je či není 

medicína, a potaţmo státní hygienické a lékařské předpisy, reálně účinná či 

nikoli. Jen jsem chtěla otevřít tuto otázku. Chtěla jsem otevřít tu moţnost, 

ţe diskurz, který je obsaţen v důvodových zprávách a který samozřejmě 

nepřipouští diskuzi o tom, ţe by státní a lékařský přístup mohl být 

neefektivní a neúčinný. Ţe by prodlouţení lidského věku mohl souviset i 

s jinými souvislostmi, neţ jen s pokrokem vědy a medicíny. Abych já mohla 

analyzovat důvodové zprávy, musím se pokusit oprostit od všech pravd, 

kterými jsou důvodové zprávy zahlceny. Musím se drţet toho, ţe nemám 

zájem hodnotit, mým úkolem je pouze přehledně předloţit aktuální diskurz, 

bez ohledu na to zda vychází z pravdivých či nepravdivých informací. 

V průběhu zpracování mé diplomové práci a při analýze textu, se obsah mé 

práce odchýlil od mého plánovaného zaměření. Při analýze jsem se snaţila 

„odhodit“ všechna má očekávání, co by v textu mělo být a z jakého 

důvodu. Obzvláště silné nutkání jsem měla při analýze důvodových zpráv 

z období tzv. komunistického. Ihned mi vytanuly vzpomínky na všechny 
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články o uţívání slov v propagandě a kritika tehdejší rétoriky. Proto jsem 

se snaţila, pokud je to vůbec moţné, jít na to s tzv. „čistou hlavou“ a 

nečekat a nepředjímat ţádné výsledky. A snad právě proto, se stalo to, ţe 

nadpis mé práce přestal korespondovat s obsahem. Proto jsem po dlouhém 

uváţení rozhodla název mé práce změnit. 

Na závěr budu komparovat zpracované zpráv ve všech tří časových období. 

Půjde o porovnání zprávy z roku 1920, tedy z období první republiky, kdy 

se mladý stát teprve snaţil o stabilizaci. Další zprávy budou z roku 1952 a 

1966, z období vlády totalitního reţimu a poslední z roku 2000 a 2011, kdy 

u nás fungovala trţní ekonomika. 
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TEORIE 

1.1 Modernost jako přechod  

Na proces modernosti lze nahlížet jako na proces, který paralelně přivodil 

ztrátu komunity, ztrátu pospolitosti. Důležitým momentem modernizace je 

idea „státního zájmu“, tj. lidské činy začínají být posuzovány z hlediska 

jejich funkčnosti pro expanzi státu, pro jeho prospěch a moc (Bělohradský, 

1991: 29) Vytvořením sociálního státu byla tato ztráta nahrazena -  

protože sociální stát je jakási náhrada komunity, rodiny a jiných forem 

ztracené pospolitosti. Vytrácení komunit je přirozeně spjaté se sniţující se   

vzájemnou důvěrou. Důvěra je ale sociálním kapitálem (Bourdieu,1986).    

Tradice je spjatá s porozuměním, ovšem modernost je opouštění tradic tj. 

opouštění idejí a ideje jsou tím prvkem, který udrţuje sociální soudrţnost. 

Nikoliv náhodou „důvěra“ zaţila v sociálních vědách v posledním desetiletí 

pozoruhodnou renesanci a pronikla do různých oblastí: od problému krize 

důvěry v politice, ekonomii či právu. Nedůvěřujeme si, hledíme navykle na 

doklady o vzdělání, ale nikoliv také  na  naši schopnost dodrţovat v jednání 

s lidmi toleranci, mít vzájemnou důvěru, kterou v dokladech přirozeně  

nemůţeme mít zakomponovánu, protoţe vše se vyjeví aţ v praxi, 

v konkrétním kaţdodenním jednání.   

Ze sociologického hlediska jiţ G. Simmel prohlašoval, ţe „důvěra je 

nejdůleţitější syntetická síla uvnitř společnosti“, základní „svorník 

komunity, society“(Simmel, 2011). Důvěra jako spojující článek mezi 

„vědeckou formou, projevem a citem“, důvěra kompenzující nevědomost. 

J. Habermas popisuje jiţ v roce 1973 problém klesající důvěry v instituce a 

stát. Pokud komunikativní jednání jako antiinstituce podle J.Habermase je 

protipólem strategického, instrumentálního jednání, je otázkou, potom 

nositelem strategického jednání je institucionalizovaná moc, která se 
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proponuje jako sféra sociálního jednání zaměřená na „člověka“ (Habermas, 

1973). 

 V roce 1986 píše Ulrich Beck o krizi důvěry související se společenským 

procesem dezintegrace, narůstající kontrole místo důvěry.  Podle  názoru 

N. Luhmanna, je důvěra  vyuţívána jako kulturní prostředek redukující 

komplexitu  světa, s cílem sníţit jeho  sloţitost, coţ umoţňuje zjednodušit 

vzájemnou komunikaci, definuje důvěru jako "důvěru ve vlastní očekávání" 

(Luhmann, 2006)  

 

Téměř všechny sociologické analýzy moderních společností vycházejí 

z postřehů  T.Parsonse, který vyvodil, ţe modernost je přechod:     

1.  od partikulárního k univerzálnímu, 

2.  od citovosti ke citové neutralitě, 

3.  od kvality ( tj. čím  člověk je) k funkci ( k čemu se jedinec „hodí“ ), 

 4. od implicitního k explicitnímu zaručení vzájemného vztahu. 

Vývoj v moderních společnostech zrcadlí pohyb v alternativních 

dichotomiích „Od“  „K“ : například pohyb  od sociálních struktur zaloţených 

na osobním styku Ke strukturám formálním : například F.Tonnies mluví o 

přechodu od pospolitosti ke společnosti, E.Durkheim zase  o přechodu od 

mechanické solidarity k solidaritě organické, v marxismus se zase hovořilo 

o přechodu od kvalitativních společenských vztahů ke vztahům 

kvantitativním moc (Bělohradský, 1991: 29) 

Důleţitým projevem modernizace je také idea státního zájmu, tj. lidské 

činy mají být posuzovány z hlediska jejich funkčnosti pro existenci a 

expanzi státu, prospěch a moc státu. Vše můţe sklouznout do 

administrativní objektivnosti jazyka, nikoliv „myslet z hlediska někoho 

jiného“. Akty spjaté s takovou objektivností jsou obvykle jednáním „ve 
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státním zájmu“, a tedy mimo prostý rozum člověka, který by o nich 

uvaţoval subjektivně bez odpovídající objektivní „kompetence“. Jedná se o 

„reţim jazyka“, kterému jsme podřízeni. 

 

1.1  Modernost jako fenomén ztráty jistot 

Podle U. Becka naše civilizace produkuje svým nezadrţitelným růstem 

velkou škálu rizik, která se stále hůře zvládají. Celek společnosti se stává 

pohyblivou a proměnlivou sítí, která se podobá webu (Beck, 1986). 

Důsledkem je dosud nevídaná svoboda jednotlivce a kreativita, nevázanost 

na tradice, moţnost orientovat se na vlastní ţivot a vlastní ţivotní dráhu. 

Individualita se stává hodnotou ve smyslu nevázanosti se ( vůči nikomu a 

vůči ničemu), orientovanost na vlastní ţivot metamorfózuje 

v sebecentričnost, slovy G.Lipovetského, v “negativním smyslu vede proces 

personalizace k zániku socializace zaloţené na disciplině“ (Lipovetsky, 

1998: 9). Orientace na kult těla a zdraví vede podle Lipovetského k tomu, 

ţe jako osoba nabývá tělo důstojnosti, musíme je respektovat, pečovat o 

něj aby bylo zdravé a správně fungovalo. Bojovat proti stárnutí 

chirurgickými, dietetickými a jinými prostředky. Tělesná, fyzická sešlost se 

začala „nahlíţet jako na něco hanebného“ (Lipovetsky, 1998: 84)  

Rozklad původních komunit, můţeme demonstrovat na proměně současné 

rodiny, které byly nositeli tradic v dobrém i horším smyslu, začal 

nahrazovat, suplovat sociální stát se svojí latentní ideologií. To znamená, 

ţe dochází k opouštění konkrétní, bytostné  mezilidské komunikace a 

příklon  ke komunikaci jiţ  výrazně formální, zprostředované 

prostřednictvím institucí, sledující plnění “základních funkcí rodiny”. Zdravá 

rodina se stává cílem, zdravý člověk předpokladem jeho úspěšnosti. To vše 

jiţ je v plné kompetenci medicínskoprůmyslového komplexu (MPK), který  

má zabezpečit „správnou“  funkci jedince v rámci sociálních systémů. 

Kompetence zdraví se stává mocí těch, kteří  na zdraví dohlíţejí. tak jako 

církvi v minulosti nešlo prvořadě o peníze, ale o moc, tak i současný MPK 
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neusiluje pouze o finanční zisk, ale o moc, která znamená více neţ finanční 

zisk. 

Modernost je obvykle interpretována jako příčina „bezdomoví“, proto také 

například P. Berger  společně s B. Bergerovou a H. Kellnerem  nazvali svoji 

knihu o „modernizaci a vědomí“ titulem Mysl bez domova. Modernizační 

procesy spjaté s racionalitou, narůstající abstraktností sociálních vztahů 

produkující zvyšující se anonymitu vedou k pluralizaci ţivota v sociálním 

prostoru. (Berger, 1974) 

Modernost tak osvobozuje od omezení daných rodinou či vesnickou 

komunitou a nabízí nezměrné alternativní ţivotní moţnosti a materiální 

hodnoty, ovšem za cenu zřeknutí se tradičního hodnotového vztahového 

rámce. Zřeknutí se vţdy znamená ztrátu jistot (domova - domoví) a 

smyslu, a ţít bez nich pro mnohé z nás je velmi nesnadné. (Berger, 1974) 

Jak poznamenal J.Habermas ve svém projevu při převzetí ceny Theodora 

Adorna jiţ v roce 1980, zklamání z „dobrodiní“ modernizace a výrazné 

odmítání všeho nového pramení spíše z rychlosti, či dravosti moderního 

vývoje, kdy jedinec má jen malou šanci se neúprosnému postupu 

modernizace ubránit. 

Celá úvaha o ztrátě domova, domoví – bezdomoví a zakotvení člověka je 

spojena a problémem odcizenosti, která se jistým způsobem objevuje i ve 

výsledcích mé analýzy důvodových zpráv z roku 2011. Je tedy 

institucionalizovaná péče o člověka v podstatě určitý způsob kontroly a 

dohledu moci? 
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1.2 Postmoderní individualismus 

Klíčovým pojmem v mé práci je i role pacienta. Agens jako protiklad 

patiens nabývá proto různých podob v závislosti na variabilitě 

sociokulturního prostředí. Současná společnost jednoznačně orientovaná na 

kult zdraví tak vytváří moderní disciplinární moc zaměřenou na člověka, 

jeho tělo, sebekontrolu s cílem normalizovat jej. Rizika výchovy ke 

„zdravému ţivotnímu stylu“ umocňující negativní postoje vůči nemoci, 

nemocnému jedinci, nemoci jako osobnímu selhání. Postmoderní orientace 

na jedince, jako výraz bezradnosti, výraz ztráty idejí se vyznačuje sílícím 

individualismem, orientovaností na sebe sama, svůj vlastní osobní ţivot 

nesvázaný ţádnou povinností vůči celku. tak jako před rokem 1989 

dominoval zájem celku společnosti nad zájmem jedince, po tomto roce se 

přirozeně začala prosazovat individualita, individualismus na úkor celku. 

Jedinečnost a nezávislost na druhých, jedinečnost své existence ve smyslu 

body image, sebeprezentace.  

Nomádství se stává ţivotním stylem dneška, neukotvenost, nestálost a 

proměnlivost nevázanosti s neustálou volbou změn, vlastní „tělo“ jako 

hlavní zájem. Jde o výraz hledání, neukotvení, jistotou se stává pouze 

jedinec sám sobě. Paradoxně pocit volnosti individualismu ale v sobě nese 

pečeť mediálního vlivu: vše co víme, víme prostřednictvím médií. Mediálně 

výrazný vzestup zájmu o způsob vnímání těla (body image) vede k tomu, 

ţe se v posledním desetiletí začíná pouţívat pojem „somatická společnost , 

s tím souvisí i vznik nové samostatné disciplíny „sociologie těla“. 

Foucaultova koncepce popisuje moderní moc, která je svými účinky 

„pozitivní“ nikoliv „negativní“. Foucault vyvozoval, ţe ústřední 

mechanismus této moci není represivní, ale produktivní, lidský ţivot je 

utvářen teprve touto mocí. Praktiky této moci obrábějí lidského jedince na 

nejniţší rovině, včetně gest, ţádostivosti těla, zvyků apod. přirovnal ji 

k určité formě drezury. Mechanismus moderního systému moci ve 

skutečnosti vede lidi k tomu, aby pracovali na svém podměnění, stali se 

podílníky ve vnášení discipliny do vlastního ţivota a dohlíţení nad ním. Moc 
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nepřichází „shora“ , my všichni ji inkolpurtujeme svým věděním. neustále 

svůj ţivot hodnotíme, vykonáváme nad sebou dozor a těla drezúrujeme do 

poddajné formy. Foucault se snaţil odhalit mocenské praktiky právě 

v mikrospostředích a v hraničních oblatech sociálního ţivota jako 

v klinikách, nemocnicích, věznicích apod.  

Podle Foucaulta je moderní mocenský systém spíše decentralizovaný neţ 

prosazovaný shora. Stručně lze jeho postoj shrnout: 

1. zdroj moci zůstává pro ty, jichţ se týká, neviditelný, 

2. lidé jsou vystavováni „normujícím úsudkům“, 

3. lidé neví kdy a jak jsou vystaveni dozírající kontrole, 

5. lidé jsou nabádání k tomu, aby neustále hodnotili, kontrolovali a 

zpracovávali své tělo a mysl k poddajnosti, 

6. Moc zůstává 

(Foucault, 2000) 

1.3 Modernizace a zdravotnickoprůmyslový komplex – 

služby lidem 

Navyklý náhled na státní sociální i zdravotní sluţby je obvykle 

jednoznačný, „sluţby lidem“ přece  pomáhají řešit potřebných osobám, 

klientům, jejich sociální problémy s cílem léčit, stabilizovat mezilidské 

vztahy a minimalizovat sociálně zdravotní problémy. 

Působí rouhačských postojem, kdyţ si ovšem dovolíme zamyslet se, a 

poloţit si otázku, zda-li samotné sluţby lidem nemohou paradoxně vytvářet 

sociální problémy. Sociální problémy jsou vţdy spjaté s kompetencemi, 
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konflikty a spory, které jsou hnací silou sociálního pokroku 

(Dahrendorf,1965). 

Sociální reality jsou konstruovány rétorikou vykladačů nároků, které spojují 

dosud nespojité skutečnosti jejich ţivotů do vzájemných souvislostí a 

vztahů. To je způsob jak konstruovat reálie, které sami chceme řešit. 

Samotní vykladači nároků udrţují následně sociální reality stálým 

opakováním závaţností kategorií, které sdílejí pro řešení otázek, o které 

jim jde. Tím dochází k předjímání  a odmítnutí takové alternativní reality , 

která by mohla eventuálně vyvstat, pokud by jiný vykladač nároků nabídl 

alternativní výčet událostí a okolností včetně jejich souvislostí  (Pollner, 

1987). 

Pozoruhodný, originální přístup k řešení uvedeného problému můţeme 

nalézt u Douglasové. Stěţejní a průkopnická práce, příznačně nazvaná „Jak 

instituce myslí“ (How Instituctions Think) je věnovaná kritické analýze 

samotných institucí, které poskytují sluţby lidem –  sluţby lidem jako 

vytváření sociálních problémů (Douglas, 1991). 

Daglasová  ve shodě s Spector, Kitsuce (1977) vychází z poznatků 

E.Durkheima, L. Flecka či M. Mausse. Podle Durkheima jsou sociální 

problémy utvářeny a udrţovány způsoby, kterými členové skupiny 

vyslovují představy a aplikují je na jevy běţného ţivota. Existence 

kolektivních představ, to jsou veřejné a standardizované myšlenky či 

interpretace, schémata vysvětlení, která si členové skupiny průběţně 

osvojují a pouţívají v rámci kaţdodenních pracovních aktivit (Douglas, 

1991). 

Podle autorky instituce „myslí“ tím, ţe vybavují jedince standardními, 

společnými kategoriemi, které následně přisoudí všem událostem smysl, 

formuluje odezvy na tyto události a vyvolávají solidaritu. To je ovšem 

odlišný pohled na rozdíl od navyklému způsobu myšlení ve smyslu 

individualizovaného procesu, který si vytváří jedinec v hlavě a nesouvisí 

s tím, jak jedinec pouţívá jazyk (Douglas, 1991: 86). 
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Obdobně obvyklé bylo  pojetí jazyka jako transparentního média přenosu 

myšlenek ostatním. Douglasová popisuje jak je institucionální myšlení a 

diskurz   formován do podoby rutinních způsobů myšlení a psaní o realitě. 

Převrací tak naše navyklé konvenční, individualistické a racionalistické 

pojetí podstaty člověka a společnosti, kde jedinec je suverén, který na 

jedné straně tvoří, ale na druhé straně existuje a jedná nezávisle na ní. 

V tomto pojetí bývá suverén vypočítavá  bytost, která jen posuzuje 

okolnosti a vybírá si své jednání nezávisle na kulturním omezení. Kultura je 

potom ovšem v takovém chápání souhrnem rozličných  individuálních 

sklonů, kalkulací a jednání či rozhodnutí, které tzv. neviditelnou rukou 

ordinují sociální poměry. Daglasová odmítá takový předpoklad včetně 

teoretického náhledu a odkazuje, ţe veřejně standardizované kategorie (tj. 

Durkheimovy kolektivní  předpoklady) jsou sociální fakty a slouţí k udrţení  

sociálního pořádku.  

Za pozornost stojí její postřehy, kdyţ rozšiřuje uvedený pohled o tvrzení, 

ţe nemůţeme myslet, mluvit, psát, aniţ bychom se obraceli ke 

standardizovaným kategoriím. Všechny existující klasifikace, které máme k 

dispozici, abychom jimi mysleli, jsou k dispozici jiţ hotové v našem 

sociálním ţivotě. Pokud myslíme na společnost, máme k dispozici 

kategorie, které pouţíváme jako členové společnosti, kdyţ spolu a o sobě 

mluvíme. Takové kategorie pouţíváme na všech úrovních. Přitom na 

„vrcholku budou nejobecnější a dole specifická sociální pravidla“. 

Přejímáme kategorie, které se pouţívají při výběru daní, sčítání 

obyvatelstva nebo přípravě rozpočtu v institucích a pod. Naše myšlení vţdy 

pouze jen postupuje vyšlapanými cestami (Douglas, 1991: 85). 

Dále vyvozuje, ţe práce se sociálními problémy ve „sluţbách lidem“  

produkuje kulturu, tj. stabilizuje realitu. Institucionální myšlení kaţdého 

pracovníka se sociálními problémy se nejvíce různí v třídách pouţívaných 

ke kontextualizaci událostí a vyběru vhodných reakcí. 

Institucionální paměť je rétorika, jiţ pracovníci sluţeb lidem anticipují 

kritiku svých rozhodnutí nebo postupů jednání a vzdorují této kritice. „Síť“ 
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sluţeb definuje potřeby, protoţe profese nejen poskytují sluţby, ale také 

konkrétní potřeby, jimţ slouţí.  Uspokojování potřeb je z tohoto úhlu 

ideologií prosazující zájem pracovníků sluţeb lidem mít a udrţet si kontrolu 

nad vybranými problémy a činnostmi. Pracovníci přesvědčují obecní a 

státní představitele na různých úrovních, ţe společnost má potřeby, které 

nejlépe ošetří právě zásah pracovníků sluţeb lidem (Douglas, 1991: 87). 

Uspokojování potřeb pak tedy závisí na schopnosti profesionálů přesvědčit 

ostatní, ţe by měli chtít jimi nabízené sluţby a stejně tak, ţe by měli 

pracovníkům sluţeb lidem dát plnou důvěru, ţe uspokojí potřeby a přání 

svých klientů společensky odpovědnými způsoby.  

Příkladem můţe být rozbor snahy profesních skupin kontrolovat trh ve 

prospěch svých vlastních členů, minimalizovat konkurenci či alternativní 

nabídky a ospravedlnit vlastní dozor nad profesí. Sdruţení tohoto cíle 

dosahují  tím, ţe popisují své členy jako nositele privilegovaného vědění, 

které je nedostupné státním úředníkům, klientům či komukoliv, kdo by 

volal tyto členy k odpovědnosti. 

1.4 Role pacienta 

Role pacienta byla poprvé zpracována americkým sociologem T.Parsonsem, 

který   vymezil čtyři charakteristické rysy pacienta. 

1. Nemocný je nahlíţen jako nezodpovědný za vznik tohoto stavu a 

neschopného sám odstranit jej svou vůlí, 

2. nemocný je zproštěn dočasně svých dosavadních povinností, které plnil,  

3. dále je povinen dávat manifestně najevo vědomí neţádoucnosti svého 

dočasného stavu a jeho přechodnost,  

4. je povinen vyhledat odborníky, spolupracovat s nimi, respektovat jejich 

pokyny, nedojde-li ke spontánní nápravě. 
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Sociální role pacienta zahrnuje dvě práva a dvě povinnosti.  Soustředění se 

na nemoc a omluvení z běţných společenských závazků a k povinnostem 

přísluší zase vyhledat odbornou pomoc a respektovat pokyny lékaře.  

Ovšem oprávněně byl Parsonsův model role nemocného, kritizován, 

například R. Dahrendorfem, který poukazoval na to, ţe se T. Parsons dívá 

na nemocného jako na jedince, který svou nemocí ohroţuje funkčnost 

sociálního systému (nemocný člověk jako bacil ohroţující sociální systém)  

vyvozoval, ţe naopak můţe být nemoc indikátorem problémů v sociálním 

systému, nemoc jako zdravá reakce na nemocné prostředí (Bártová, 2003: 

74 – 75). U nás se výrazně zabývá sociologií medicíny, zdravotnictví 

psychiatr K. Chromý, který kritizuje absenci sociologického náhledu na 

nemoc, pacienta ze strany lékařů. Kaţdá nemoc, kaţdá závaţná ţivotní 

událost se stává součástí ţivotního příběhu a je pochopitelná vţdy 

v sociálním kontextu vztahových rovin jedince (rodina, partnerství, 

sociálních skupin) a současně i sociálních systémů (Chromý, 1990). 
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POUŢITÁ METODA 

1.5 Pojem diskurz, analýza diskurzu 

 

Pojem diskurz v původním slova smyslu znamená rozprava, rozhovor, 

diskuze a jeho pojetí se u autorů dosti liší. V jednom se ale většina autorů, 

kteří se diskurzu věnují, shodují. Nalézají jak v řeči tak psaném textu více, 

neţ jen strohé předávání informací. Vidí vněm jistou konstrukci sociálního 

světa, vidí v něm něco co hodnoty, postoje i pohled na svět nejen 

předávají, ale i tvoří. Diskurz v podstatě signalizuje zvláštní část jazyka, 

který je elementem sociálního ţivota a je povaţován za sémiotické 

smysluplné symbolické chování. Diskurz je vlastně jazyk v akci, proto při 

výzkumu je třeba věnovat pozornost jak jazyku, tak akci. (Hanks, 1996) 

 

Touto problematikou slov, řeči a diskurzu se zabývali přirozeně i lingvisté, 

od kterých se následně inspirovali i vědci z jiných společenských oborů. 

Chápání pojmu diskurzu, které má své kořeny v lingvistice a jazykovém 

strukturalismu 20. Století objasnil otec tohoto přístupu Ferdinand de 

Saussure, který povaţoval jazyk za jednu z nejdůleţitějších sociálních 

institucí, za nástroj vytvářený a poskytovaný společenstvím (Saussure, 

1996) 

 

Počátky uţití termínu diskurz jsou spojeny s francouzským filozofem a 

sociologem Michelem Foucaultem a jeho poststrukturalistickou sociální 

teorií. Nutno dodat, ţe se citace či odkazy na jeho práce spojené s 

tématem diskurzu následně objevují v dílech většiny ostatních významných 

autorů, kteří se tímto tématem později zabývali (např.: J. Fiske, R. Fowler, 

N. Fairclough, T. A. van Dijk, G. R. Kress, M. MacDonald, R. Wodak, J. 

Blommaert). 
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Domnívám se, ţe většina autorů nahlíţí na diskurz podobně jako 

Blommaert, který se domnívá, ţe diskurz zahrnuje všechny formy 

smysluplného sémiotického lidského konání, které přirozeně souvisí se 

sociálním, kulturním i historickým kontextem a vyvíjí se v závislosti na 

těchto vlivech. (Blommaert, 2005) 

 

Podle Gisel Brunner a Gabriele Graefen je diskurzem myšlena jednotka a 

forma řeči, interakce, která je součástí kaţdodenní linguistického chování a 

která se následně objevuje v instituciované podobě. Diskurz je totalitou 

v mezilidské interakci a mění se podle místa své existence (např. lékařský 

diskurz). Tento přístup je totoţný s přistupem Foucaulta. (Wodak, 1997) 

Pierre Bourdieu to vidí tak, ţe ‚‚…formální vlastnosti textů vydávají svůj 

smysl jedině tehdy, když je vztáhneme jednak ke společenským 

podmínkám jejich produkce, tedy k pozicím, které jejich autoři zaujímají na 

poli produkce, a jednak k trhu, pro něž byly vyrobeny, případně též 

k následným trhům jejich recepce. “ (Bourdieu, 1982: 101) 

Diskurz pro Foucaulta znamená systém pravidel, který dovnitř i vně 

vymezuje prostor pro tvorbu aktuálních výpovědí. Uvnitř je diskurz určen 

pravidly strukturace výpovědí. Vně má tento prostor určitou formu a také 

vztah k jiným diskurzům a tak vyznačuje své hranice. V centru pozornosti 

je tento prostor, ve kterém výpovědi vznikají, a nikoli aktuální diskurz jako 

proces, jako tvorba výpovědi. (Vávra, 2008) 

Foucault se domníval, ţe existuje jakási nevědomá vrstva vědění, která i 

vědcům uniká. Označuje to za historické apriori, v dějinách se měnící 

formy a styly, základní struktury vědění. V dané epoše se diskurz utváří 

vţdy nějak specificky, v kaţdé epoše podle něj existuje specifická 

epistémé, celkový soubor vztahů, které definují a sjednocují diskurz. 

Epistémé je něco jako struktura, vyznačuje jakýsi obecný prostor vědění, 

ve kterém se pohybujeme v dané epoše a ze kterého se nemůţeme dostat. 
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Je zřejmé, ţe jazyk není jen pasivním prostředníkem, kanálem pro 

předávání informací, ale ţe diskurz vytváří část prostředků, pomocí nichţ 

se lidé dostávají do vzájemných vztahů – odlišují se od sebe navzájem, 

spolupracují, soupeří, upevňují dominanci ve vztahu – v hledání změny ve 

způsobu vzájemných vztahů. (Fairclough, 1995) Je zřejmé, ţe abychom 

mohli reprodukovat společenský diskurz, abychom mu rozuměli a pochopili 

ho, musíme být zralými sociálními bytostmi a s tímto úzce souvisí 

problematika paměti. 

 

George Herbert Mead pokládal naši paměť za zásadně rekonstruktivní, ţe 

ţijeme de facto ve věčné přítomnosti a minulost jen a pouze 

rekonstruujeme. Halbwachs ve své knize Kolektivní paměť píše o sociální 

podmíněnost paměti. Tato jeho hlavní teze, tedy přímo plyne z Durkheima, 

naše individuální paměť existuje jen proto, ţe existuje paměť kolektivní. 

Z této skutečnosti vyplývá, ţe paměť vzniká v procesu socializace a bez 

tohoto sociálního kontaktu a interakce neexistuje. Jsme schopni vzpomínat 

jen na to, co jsme zaţili v interakci, naše paměť závisí na sociálních 

rámcích, vytvářených dalšími lidmi ve společnosti, od kterých se odvozuje 

význam toho, na co vzpomínáme. Kdyţ zapomínáme, tak právě povětšinou 

na to, co nemá pro vás významný sociální rámec. Individuální vzpomínky 

jsou podle Halbwachse přísně vzato pouze vjemy. (Halbwachs, 2010) 

Při čtení publikace o kolektivní paměti jsem si vzpomněla na knihu od 

neuropatologa Františka Koukolíka, který napsal mnoho 

vědeckopopulárních knih, ve kterých popisoval fungování lidského mozku. 

V jedné z nich se zabývá problematikou paměti a své tvrzení opírá o 

výzkumy mozku. Rozlišuje dva druhy paměti.  

Dlouhodobou vědomou paměť označuje jako paměť deklarativní. Jedná se 

o paměť pro fakta a události. Obsahy deklarativní paměti pro fakta 

přirovnává k obsahům hesel encyklopedického slovníku. Tento druh paměti 

vidí jako paměť sémantickou. 

Obsahem deklarativní paměti pro události jsou autobiografické epizody 

vázané na konkrétní čas a prostor. Tento druh se nazývá epizodická 
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paměť. Charakterizuje ji vztah ke kontextu. Znamená to, ţe si člověk 

pamatuje pouze to, co reálně zaţil a je si vědom časové posloupnosti. 

Klinické a výzkumné pokusy podle Koukolíka dokázaly, ţe fungování těchto 

typů pamětí jsou závislé na jiných částech lidského mozku. Jsou 

zdokumentovaní pacienti, kteří mají poškozenou pouze epizodickou paměť 

nebo naopak. Dokazuje to proto, ţe epizodické a sémantické paměti slouţí 

dva rozlišitelné systémy. Jak se vyšetřuje sémantická paměť? Vyšetřovaný 

člověk je tázán na počet kategorií, které je s to vyjmenovat. Sdělte názvy 

všech ţivočichů, které si vybavíte v průběhu jedné minuty, jak se jmenuje 

ţivočich na obrázek apod. Pacienti s poruchou sémantické paměti mají 

problémy s pojmenováním předmětů, zvířat apod. Je popsán pacient, který 

například dobře pojmenovává neţivé předměty, ale má potíţe pojmenovat 

ţivočichy. Takový pacienti nejsou rozhodně ojedinělí. 2  Takoví lidé 

vyvolávají dojem, jako by jim loţisková mozková porucha vytrhla lístek 

z osobní encyklopedie nebo kartotéky. (Koukolík, 2003) 

Sémantická paměť je tedy vědomá paměť, jejímiţ obsahy jsou fakta, 

pojmy, významy slov i znalost předmětů. Sémantická paměť není závislá 

na kontextu, není vázána na konkrétní čas a prostor, jejím obsahům se 

musíme vědomě učit. Sémantická paměť je sdílena kulturně. (Koukolík, 

2003) 

Je tedy sémantická paměť základ sociálního diskurzu a praxe? Jedná se o 

síť, která formuje a tvaruje text? Pokud budu vycházet z tohoto 

předpokladu, pak při analýze textu, by tento typ slov byl pro můj rozbor 

relevantní. 

Zdá se tedy, ţe diskurz a paměť spolu úzce souvisejí, protoţe jedno bez 

druhého nemůţe existovat. Diskurz nám umoţnuje vnímání světa určitým 

                                     
2 Typický v tomto smyslu můţe být osud pacienta R. S. – Koukolík str.113, nebo 

Martin, A., Semantic memory and the brain, Opinion Neurobiol. 11, 2001, s. 194-

2001. 
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způsobem, určuje nám sítě společenských vztahů i místa, které v tomto 

světě máme.  Jedná se tedy o fenomén, který je kulturně podmíněný 

stejně jako paměť.  

1.6 Diskurzivní analýza Normana Fairclougha 

 

Kritickou analýzou diskurzu se autoři snaţí povýšit rozbor textu na 

samostatnou disciplínu, která je vnímá nejen jako jazykový materiál, ale 

jako sociální fakt, jako něco, co existuje v určitém kontextu. Čtenář 

většinou vnímá pouze sdělnou hodnotu, strohou informaci obsaţenou 

v textu a neuvědomuje si, ţe zde mohou být včleněny manipulace. Ţe 

v článku, který čte lze nalézt i jiné, na první pohled skryté informace např. 

i v tom, co je nevyřčeno, nebo ţe samotný výběr a zpracování tématu je 

samo o sobě informací o světě, ve kterém text vznikl. To všechno by měl 

být úkol pro mou práci, ve které budu analyzovat důvodové zprávy 

k návrhům zákona. 

 

Roger Fowler vidí problematiku tak, ţe „kritická lingvistika se snaží, pomocí 

detailního studia lingvistických  struktur ve světle sociálních a historických 

situací textu, vědomě znázornit vzorce přesvědčení a hodnot, které jsou 

zakódovány v jazyce a které jsou pod hranicí vnímatelnosti pro každého, 

kdo považuje diskurz za přirozený.“ (Fowler, 1991: 67) 

 

Pohledy na kritickou diskurzivní analýzu jsou rozdílné, protoţe mají různé 

cíle. Proto bylo potřeba nalézt transdisciplinární dialog s perspektivou 

(pohledem) jak jazykovým tak perspektivou diskurzu. 

V rámci moţných pojetí různých autorů diskurzivní analýza tvoří kritická 

analýza diskurzu praktický nástroj umoţňující specifický analytický přístup 

k textům, při kterém je kladen velký důraz na jazykový aspekt. Hledá 

vzorce v rámci souboru určitých pojmů, které jsou spojeny s určitým 

tématem nebo jednáním, zajímá se o to, jak nové pojmy umoţňují lidem 
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mluvit o různých věcech. Jazyk chápe jako něco, co vzniká v určité situaci, 

a tato situace existuje v určitém sociálním a kulturním kontextu. Často se 

kritická diskurzivní analýza zaměřuje na zkoumání určitého sociálního 

problému. (Pavlíčková, 2009) 

 

Za čelního představitele diskurzivní analýzy je většinou autorů povaţován 

Norman Fairclough. Jeho pojetí a pohled na problematiku je zde: „kritická 

analýza komunikační události je analýzou vztahu mezi třemi dimenzemi či 

rysy té které události, které nazývám text, diskurzivní praxe (discourse 

practice) a sociokulturní praxe. Texty mohou být psané či mluvené a také 

vizuální (televizní). Diskurzivní praxí míním proces produkce a přijímáním 

textu. Sociokulturní praxí nazývám sociální a kulturní konání, jichž je 

komunikativní událost součástí.“  

„Vidím diskurzivní praxi jako prostředníka mezi textem, sociálnem a 

kulturou, mezi textem a sociokulturní praxí v tom smyslu, že spojení mezi 

societou a textem je nepřímé, vytvořené prostřednictvím diskurzivní praxe: 

povahu sociokulturní praxe tvaruje text, ale tak, že tvaruje přirozenost 

praxe diskurzivní, tj. prostředky, jimiž se text produkuje a přijímá, které 

jsou zachyceny v rysech textu.“ (Fairclough, 1995: 57) 

Fairclough vidí diskurz jako způsob reprezentace aspektů světa, tedy 

myšlenek, pocitů, víry a sociálního světa. Jednotlivé aspekty mohou být 

reprezentovány rozdílně, tak jako jsou různé lidské perspektivy pohledů na 

svět, na vlastní identitu a místo ve společnosti, rozdílný pohled na sociální 

vztahy a na vlastní pozici v těchto vtazích. (Fairclough, 1995: 124) 

Podle Fairclougha je potřeba při analyzování textu znát i kontext doby, ve 

které texty vznikly, coţ pro badatele znamená, ţe neanalyzuje pouze 

samotný text, ale ţe musí znát a prozkoumat společenský kontext. Podle 

jeho metody je třeba prozkoumat politické, ekonomické i sociální pozadí, 

socio-kulturní fenomény, vlastně co moţná nejvíce pochopit dobu ve které 

text vznikl. 



26 
 

To je prvním krokem, který by měl předcházet před dalším stupněm, 

kterým je analýza diskurzivní praxe, která má za úkol prozkoumat specifika 

daného prostředí. Například v případě analýzy mediálního prostředí by měl 

badatel znát motivace a průběh vzniku analyzovaných článků. Cílem 

badatele by tedy mělo být mediální systém, vztah mezi mediální organizací 

a sloţkami moci. Odlišnosti mezi jednotlivými diskurzy spočívají  v tom, co 

je do dané reprezentace zahrnuto a naopak co vyloučeno, kdo jsou aktéři 

diskurzu a jaké mají cíle a pohnutky a jaké jsou mezi nimi vztahy. Důleţité 

je i prozkoumat, zda je svět v textech líčen abstraktně, zda a proč jsou 

pouţívány obecné pojmenování a o čem se raději mlčí. Podle Fairclougha 

např. média reprodukují moc dominantních tříd ve společnosti, reflektují a 

udrţují vztahy mezi třídami, zejména mezi těmi mocnými a masovou 

společností.  Tato moc není zjevná, protoţe je implicitně ukryta v 

praktikách médií (Fairclough, 2001: 43). 

K pochopení kontextu a náhledu na svět nám pomůţe klasifikace, coţ je 

nástroj, který se při diskurzivní analýze pouţívá. Tento systém klasifikace 

lze nalézt pomocí identifikace vzorců slovních spojení, které se v textu 

opakovaně vyskytují. Proto bych i já ve své práci se měla zaměřit na 

opakovaného pouţívání těchto slovních spojení. Měla bych nalézt 

reprezentace jednotlivých sociálních aktérů, všímat si čí hlasy jsou v textu 

přijímány a které naopak umlčeny. Dále bych se měla zaměřit, zda jsou 

situace, události či aktéři konkrétně pojmenováni, nebo zda je uţito 

generalizace a určitá míra abstrakce, která jiţ můţe mít za úkol čtenáře 

jistým způsobem manipulovat a podsouvat mu své zájmy. 

Právě budování identity formou pojmenování a vymezení se vůči vnější 

skupině, vzniká pomocí dichotomie „my versus oni“. Proto je třeba při 

analýze si všímat generalizování, pojmenovávání a uţívání abstrakce. 

Právě budování identit je klíčovou sloţkou ideologie. 

Důleţité informace nalezneme na pozadí nevyřčeného. Nevyřčené 

předpoklady nám pomáhají rozeznat, které hodnoty jsou v rámci diskurzu 

pokládány za pozitivní a které nikoli. Ideologie se často objevuje ve formě 
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nevyřčeného, objevují se v diskurzu jako něco samozřejmého a 

nezpochybnitelného. Právě nevyřčený předpoklad je jádrem diskurzu. Tyto 

presumpce nám totiţ ukazují které hodnoty a postoje daná společnost má 

niterně zaţité popř. které hodnoty chce pisatel textu manipulativně 

předkládat svému čtenáři. 

Fairclough ve své publikaci představuje jednotlivé typy textů, které se 

mohou analyzovat pomocí kritické analýzy diskurzu. Dá se říci, ţe 

analyzovat je moţné jakýkoli psaný a tištěný text, jako jsou novinové 

články, je text, ale také přepisem mluveného hovoru, konverzace, 

interview, ale můţeme analyzovat také obrazový materiál, ve kterém 

můţeme nalézt klíčové informace. 

 

Analýza diskurzu je pro Foucaulta analýzou ustavujících výroků, tedy 

výroků konstituční povahy, které jsou elementy textu. ( Fairclough, 1995: 

123) Ve své knize se zaměřuje na vzájemné vztahy mezi textem, sociálním 

jednáním, sociálními praktikami a sociální strukturou. 

 

V kapitole zabývající textem, významy a interpretací se Fairclough zmiňuje 

o tzv. elementech sociálních událostí. Ty můţeme nalézt nejen přímo 

v analyzovaném textu, ale také v interaktivních procesech mezi sociálními 

aktéry. Jako příklad dává rozhovor, který je zcela běţný a probíhá denně. 

 

1.  Zákazník: Jedno pivo prosím. 

2.  Číšník: Kolik vám je let? 

3.  Zákazník: 21 

4.  Číšník: V pořádku, jdu pro něj. 

 

Z rozhovoru je patrno, ţe obsahuje informace, které nejsou přímo vyřčeny. 

Jedná se o informace, které znají obě strany interakce a ví o tom, ţe jsou 

všeobecně známé a tak i k tomu přistupují. Zákazník (3) jasně ukazuje, ţe 
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rozumí otázce číšníka a adekvátně na otázku reaguje. Bez znalosti 

kontextu, by rozhovor nedával smysl, proto je potřeba okolnosti vzniku 

rozhovoru znát. (Fairclough, 2003) 

 

 

Fairclough dělí tyto elementy procesu pochopení smyslu analyzovaného 

textu takto: 

1. produkce textu (okolnosti vzniku analyzovaného textu, patří sem 

pochopení kontextu, motivace aktérů, prostředí a vztahy mezi aktéry) 

2. samotný text 

3. přijetí textu (jaký dopad je očekávaný, na co má text působit) 

 

Je proto potřeba se zaměřit na producenta textu (autor, mluvčí, pisatel) a 

také na interpretaci textu (čtenář, posluchač).To vše je potřeba pro 

pochopení smyslu. Interpretace textu by měl být komplexní proces. 

(Fowler, 1979) 

 

Fairclough při analyzování textu upřednostňuje rozdělení jednotlivých 

oblastí, které má badatel následně zkoumat. Vidí hlavní tři typy. 

(Fairclough, 2003: 26-28) 

1. akci 

2. reprezentaci 

3. identifikaci 

Fairclough ve své knize řeší vztah mezi textem a sociální událostí a dává za 

příklad větu manaţera na které demonstruje jednotlivé typy: 

„Kultura úspěšného podniku je rozdílná oproti kultuře podniku 

neprosperujícího.“ (Fairclough, 2003: 26-28) 
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Reprezentace je zde zastoupená vztahem mezi dvěma entitami. V tomto 

konkrétním případě je kultura úspěšného podniku něco rozdílného neţ 

kultura neprosperujícího. Entity můţeme nalézt v jakémkoli textu, jen si 

doplníme vlastní proměnné x a nalezneme rozdílné proměnné y a 

specifikujeme vztah, který je reprezentuje. 

Akci můţeme nalézt v tvrzení sociálního aktéra (sociálního agenta), 

v našem případě je to manaţer, který v interviewu předává informaci. Tu 

ale jiţ předává z pozice někoho, kdo ví, kdo má určité vědomosti, někomu, 

kdo chce tuto informaci získat. V tuto chvíli se tedy jedná o předání určité 

znalosti, která není jen pouhou prostou informací, jak se můţe zdát. Jedná 

se o názor určitého sociálního agenta, který tímto řečovým aktem tuto 

informaci vytváří. 

Identifikaci Fairclough nalézá ve formulaci „je rozdílná“.  Podle něj se 

jedná o sebevědomí výrok, který nedává prostor pro jiný pohled, názor. 

Pokud by prostor dával, byl by pak vyřčen jinak, např. by manaţer pouţil 

slovní obrat „domnívám se, ţe je rozdílná“, nebo „moţná je rozdílná“. 

(Fairclough, 2003) 

Proto bych i já ve své práci měla hledat tyto výroky, které konstruují, 

vytváří sociální realitu, protoţe tyto výroky budou jádrem společenského 

diskurzu. Tyto sociální akty se posléze stávají základem sociálních praktik. 

Měla bych tyto suverénní výroky, které nemají prostor k diskuzi následně 

zkonfrontovat s kontextem vzniku a nalézt společné znaky. Budou proto 

pro mě základem, pro následné zasazení do kontextu doby, ve které 

výroky vznikly a zaměřím se  na producenty a příjemce textu, a jakou roli 

mají. 

Zaměřit bych se měla i na slova, která podporují dobový diskurz, je pro ně 

typický. Poznat bych je měla tak, ţe mají nejen obecný univerzální čistě 

informativní význam ale také jistou konotaci a druhotný význam odlišný od 

stroze gramatického výkladu. (Bourdieu, 1986) 
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Fairclough také se zmiňuje o sociálních agentech, o kterých tvrdí, ţe 

nejsou zcela svobodní ve svém konání, protoţe jsou omezeni sociálními 

okolnostmi. Podléhají sociálnímu tlaku a tedy tlaku stávajícímu diskurzu a i 

ho sami vytvářejí. Příkladem můţe být hodnocení nějaké události. Sociální 

agenty. Fairclough tedy popisuje aktéry, kteří jsou společensky 

determinování. (Fairclough, 2003: 22) Tito sociální agenti jsou ale také 

činnými prvky v celém procesu vzniku a udrţování diskurzu a to tím, ţe 

strukturují text, ustavuje vztahy v rámci prvků, které jsou v něm 

obsaţeny. Přesto ale existují strukturální omezení, kterému podléhají. 

Např. gramatika umoţňuje jisté kombinace a uspořádání gramatických 

forem a jiní nikoli. Existují určitá formální pravidla, která jsou poţadována. 

Příkladem je například rozhovor, který musí mít určité náleţitosti, aby mohl 

být tímto ţánrem. V tomto smyslu mají sociální agenti i jistou formu 

svobody, pokud sepohybují v rámcích, kterými jsou i determinováni. 

(Prokopová, 2014) 

Text je pouze část sociálního jednání. Částí je také sociální interakce 

v podobě řeči nebo psaní. Mnoho sociálních interakcí je nelinquistických. 

Sociální aktér (social agents) je omezen ve svém projevu sociálními 

pravidly a praktikami, ale má i v rámci tohoto omezení, moţnost 

svobodného projevu. Např. uţití jazykové gramatiky je tímto strukturálním 

omezením.  

Podle Fairclougha sociální struktura přímo neovlivňuje sociální události a 

naopak události nemají přímý efekt na struktury společnosti. Podle autora 

existuje prostředník, který ovlivňuje jak strukturu, tak sociální události a 

tomuto prostředníku říká sociální praktiky. Jako příklad uvádí způsob a 

postupy při výuce. Dá se předpokládat, ţe je tím myšleno předávání 

hodnotových preferencí a dalších skutečností, které jsou předávány jako 

dané, jako něco o čem se jiţ nediskutuje. Máme zde sociálního agenta 

v podobě učitele, který dobový diskurz předává svým ţákům, a to takovým 

způsobem, který nedává prostor k diskuzi.  
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Sociální strukturou je jazyk, sociální praktikou je řád diskurzu a sociální 

událostí je text. A právě v textu, jakoţ to v sociální události, musíme 

rozpoznat tu linguistickou část, která je elementem sítě sociálních praktik.  

Autor je nazývá diskurzivním řádem. Elementy tohoto diskurzivního řádu 

v textu nejsou podstatná jména či věty, ale ţánry a styly. (Fairclough, 

2003) 

Fairclough rozlišuje v analyzovaném textu externí vztahy a interní.  

Analýza externích vztahů zahrnuje analýzu vztahů sociálních událostí, 

sociálních praktik a struktur. Zatímco analýza interních vztahů se zaměřuje 

na sémantické vztahy, gramatiku, lexikální problematiku, fonologii.  

Můţeme tedy nahlíţet na text jako na část sociální události, která je 

ovlivněna sociální strukturou (jazyk) a sociálními praktikami (řád diskurzu) 

na jedné straně a sociálními aktéry (social agents) na straně druhé. 

(Fairclough, 2001: 43). 

Pro mou práci bude stěţejní metodou ze které budu vycházet právě 

diskurzivní analýza podle Fairclougha. K tomu ji doplním obsahovou 

textovou analýzou, ve které budu zkoumat kvantitativní formou četnost 

slov s slovních spojení. Sám Fairclough připouští, ţe vhodným doplněním 

pro jeho metodu je kvantitativní analýza, která můţe dodat kvalitativním 

zjištěním další rozměr. (Fairclough, 2003: 6) 

1.7 Obsahová analýza 

Podle C. G.Junga kaţdý poznatek, který akceptujeme ve svém vědomí, má 

i svou latentní rovinu. V symbolice slov jsou skryté významy, které si 

jedinec neuvědomuje, protoţe jsou podprahové. Frekventovaná slova 

zjevně demonstrují hlubší poznatky vyvěrající z kolektivního nevědomí. 

Četnost slov odkazuje na sociokulturní úroveň pisatele, na jeho úroveň 

vědění, do něhoţ se promítá i ideologická zakotvenost. 
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1.8 Metodologický postup analýzy textu, představení 

použitých postupů 

1.8.1 Nalezení diskurzu 

Při analýze se zaměřím na sebevědomé výroky, které by mohly být 

označeny za Faircloughovu tzv. Identifikaci. Měly by to být výroky, které 

ustanovují, konstruují a nedovolují o problematice pochybovat. Můţe být 

problematické je objevit, protoţe si čtenář vzhledem k podání 

neuvědomuje, ţe můţe pochybovat. Jednoznačnost a autoritativnost 

nedává prostor k diskuzi a pochybám. Jistě nikoho nepřekvapí, ţe s tímto 

krokem jsem měla největší problémy při analýze nejnovějších důvodových 

zpráv, při kterých jsem si sama zakusila, jaké je být tzv. „chycen v síti 

vlastního diskurzu.“  Pročítala jsem text opakovaně a měla jsem pocit, ţe 

se jedná pouze o informativní text, který ţádné další poselství v sobě 

neskrývá. Od tohoto stavu mi nakonec pomohlo to, ţe jsem text 

analyzovala obsahově a zkoumala jsem četnost slov a slovních spojení. 

Dále jsem se zaměřila na producenty textu jako na sociální činitele – 

agenty. 

 

Z hlediska reprezentace sociálních aktérů a procesů si při analýze budu 

všímat toho, jaké hlasy jsou v textu zastoupeny, komu je v rámci 

sledovaného diskurzu připisována nejvyšší důleţitost a čí hlasy jsou naopak 

potlačeny. Dále se budu snaţit všimnout pouţití míry abstrakce, tedy zda 

jsou aktéři a události konkrétně pojmenováni nebo generalizováni. Na 

budování identit pomocí zobecňování staví většinou ideologie. Smysl 

kolektivní identity je v jazyce konstruován pomocí vztahů rovnosti nebo 

vymezením vůči vnější skupině. 

 

Mnoho informací bereme tak samozřejmě, ţe o tom není třeba se 

zmiňovat. Co je řečeno spočívá vţdy na pozadí nevyřčeného. Tyto 

presumpce nám můţou ukázat hodnoty a postoje v rámci diskurzu a také 
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nám můţou dát informaci o tom, na co je nahlíţeno v pozitivním a na co 

v negativním slova smyslu. Ideologie se často objevuje ve formě 

nevyřčeného, ve formě toho, co je prezentováno jako samozřejmé a 

nezpochybnitelné. Právě úspěšná univerzalizace diskurzu je typická v tom, 

ţe v ní můţeme nalézt velký počet skrytých předpokladů, které 

vyţadujících jistý stupeň předporozumění. 

 

Dalším mým úkolem bude nalezení slov s odlišným významem neţ jen 

významem obecným. Gaston Bachelard podotýká, ţe vědecký jazyk 

pouţívá uvozovky, aby zdůraznil, ţe slova, která si ponechává z běţného 

jazyka a z předešlého vědeckého jazyka, jsou zcela předefinována a čerpají 

veškerý svůj smysl ze systému teoretických vztahů, do něhoţ jsou 

vztaţeny. (Bachelard, 1953: 216 – 217) 

Slova, která si přísná věda vypůjčuje z běžného jazyka, čerpají veškerý 

svůj smysl z konstrukce systému a volba (často nevyhnutelná) běžného 

slova spíše než neologismus či ryze erbitrálního symbolu musí při správné 

metodě vycházet ze snahy využít schopnost jazyka vypovídat o netušených 

vztazích, které řeč jakožto úložiště výdobytků kolektivní práce skýtá. 

(Bourdieu, 1982: 106) Příkladem podle Bourdieho je např. anglické slovo 

groupe. Slovo podobného významu v češtině by mohlo být např. 

slovo„věc“.  Ve slovníku českého spisovného jazyka se můţeme dočíst, ţe 

se jedná o konkrétní předmět, jev vnímaný smysly, zatímco ve filosofickém 

slovníku se tento pojem vysvětluje jako o entitě, o které R. Descartes 

mluví v souvislosti se substančním pojetím jsoucího o res extensa a res 

cognitas, tedy věc rozprostraněná a věc myslící, tedy jako o dovu 

základních principech skutečnosti. (Filosofický slovník, 1995: 434) 

 

Při analýze jsem se snaţila, pokud je to vůbec v lidských silách, sama 

nepodléhat svému dobovému diskurzu nebo vkládat hodnotové soudy 

v podobě zobecnění a“ nálepek“. To jak moc tato hodnocení má člověk 

zaţitá, jsem si sama vyzkoušela při psaní této práce. Neustále mi 

naskakovala hodnocení a názory, které denně člověk poslouchá v televizi 

nebo čte na internetových zpravodajských serverech. Proto se mi velice 
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často stávalo, ţe kdyţ jsem druhý den četla text, který jsem den předem 

napsala, musela jsem ho celý vymazat, protoţe byl plný hodnocení, které 

jsem sama hledala v analyzovaných textech.  Dále jsem se snaţila jsem se 

vyhýbat psaní hodnocujících slov, která „škatulkují“ a generalizují z pozice 

někoho, kdo ví a zná. Neuţívala jsem proto slova jako kolektivismus, 

individualismus apod. 

 

1.8.2 Postup při obsahové analýze 

Před samotnou analýzou jsem musela odstranit znakový šum jako jsou @ , 

( ) / ? ! % apod.  Dále jsem odstranila paragrafy a čísla, která se dala 

v analyzovaném textu v hojném textu očekávat. Dále jsem z textu vyřadila 

předloţky a spojky. K početním operacím jsem pouţila volně staţitelný 

program TextStat 3.0. Jedná se o software, který se pouţívá na 

kvantitativní analýzu textu.  

 

Po vytvoření frekvenčního slovníků, jsem sloučila slova do základních tvarů 

a u starších důvodových zpráv jsem starší slova opravila podle současného 

pravopisu, abych mohla následně texty komparovat. 

Například jsem opravila slovo  prakse a sjednotila na praxe, plniti na plnit 

apod. 

 

Poté jsem se jiţ zaměřila na slova, kterých jsem si jiţ všimla v průběhu 

diskurzivní analýzy. Na ta slova, která měla vysokou četnost a přitom se 

často vyskytovala v opakovaném slovním spojení, jsem se v celkové 

analýze zaměřila. V prvotním stádiu jsem měla tendenci ignorovat slova 

spojená se zdravotnickou nebo právní tématikou. Byla to např. slova 

zákon, zdravotní, ustanovení, lékař apod., protoţe jsem si říkala, ţe je 

přece přirozené, ţe jsou přítomny. V průběhu diskurzivní analýzy, jsem ale 

kvůli opakujícímu slovnímu spojení či pouţití zjistila, ţe např. slovo lékař 

můţe mít v sobě další informace, relevantní k mému tématu. Z vybraných 
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slov, která byla významná svou četností, jsem posléze vytvořila graf a 

tabulku pro jednotlivé důvodové zprávy. 

 

Pro kapitolu, která se zabývá komparací, jsem vybrala slova, která se 

v průběhu diskurzivní analýzy i vzhledem ke své četnosti, zdála být pro 

mou práci významná. Po té jsem jejich absolutní frekvenci převedla do 

procentuálního poměru, abych mohla výsledky porovnat a vytvořila graf, 

pro porovnání zastoupení slov v různých důvodových zprávách. 

1.8.3 Znaky propagandy v analyzovaných textech 

Sociální psycholog Milton Rokeach se ve své knize The Open and Closed 

Mind věnoval dogmatismu. Postavil proti sobě otevřený a dogmatický 

(preformativní čili předurčující) způsob myšlení a tvrdil, ţe otevřené a 

dogmatické myšlení formují řeč. Dogmatická osobnost se podle něj 

vyznačuje pevným přesvědčením a idealizujícím způsobem myšlení. Takový 

člověk je schopen vyslechnout názory jiných lidí, pouze pokud jsou shodné 

s jeho vlastním přesvědčením. Myšlenky a názory které takové nejsou, 

jsou zkracovány do jednoduchých formulí, tím jsou dovedeny ad absurdum 

a následně odmítnuty (Eibl-Eibesfeldt 2005). 

Německý psycholog Suitbert Ertel vypracoval seznam slov a slovních 

spojení, jeţ vyjadřují dogmatický postoj, mají dogmatickou konotaci: 

například slova vždy, zcela, všichni, jednoznačně, pouze či muset. Je třeba 

ale dodat, ţe z dogmatického textu však nelze hned usuzovat na 

dogmatickou osobnost. Například umělci, kteří nemusejí být dogmatickými 

osobnostmi také uţívají silných výrazů aby vyvolali působivý, hluboký 

dojem (Eibl-Eibesfeldt 2005). 
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SPOLEČENSKÝ, POLITICKÝ I EKONOMICKÝ 

KONTEXT VZTAHUJÍCÍ SE 

K PROBLEMATICE ZDRAVOTNICTVÍ 

 

 

1.9 Organizace zdravotnictví v průběhu dějin 

 

Řízení medicíny a zdravotnictví bylo spojeno s medicinálními řády jako bylo 

nařízením panovníků či městských rad, cechů a kolegií. Jednalo se o 

instituce, které stanovily lékařům a lékárníkům, jaké vzdělání mají 

absolvovat, jaké zkoušky mají sloţit, aby mohli vykonávat svou práci. 

Došlo i k vytvoření orgánů, které měly nahlíţet na fungování zdravotní 

péče a kontrolovat činnost lékařů a lékárníků, případně měly trestat 

neplnění potřebných opatření. Mezi tyto kontrolní orgány patřila také 

Lékařská fakulta Karlovy univerzity. 

Po revolučním roce 1848 došlo k reorganizaci státní správy v Habsburské 

monarchii a vzniklo ministerstvo vnitra, které mělo za úkol, mimo jiné, 

řízení zdravotnictví. A právě zde roku 1850 vzniklo zdravotní oddělení. 

Rakousko uhersko mělo v tomto období pouze dvě ministerstva. 

Ministerstvo vnitra, které řídilo veškeré vnitřní záleţitosti. Mezi jeho úkoly 

patřil dohled nad školstvím, kulturou a zdravotnictví. Druhým 

ministerstvem bylo ministerstvo zahraničí. To mělo za úkol řešit vnější 

vazby s jinými státními celky a starat se o mezinárodní smlouvy (Dohnal, 

2014). 
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Preventivní péče byla v této době vykonávána zejména represivně. 

Oddělení dohlíţelo na plnění a vymáhání zákonů, předpisů a nařízení. 

Platný byl v této době zákon 1870 o veřejném zdravotnictví, který vznikl za 

absence českých poslanců ve Vídni téhoţ roku. Tento zákoník byl platný i 

po rozpadu Rakouska-Uherska a nahradil ho na našem území aţ nový 

zákon v roce 1920. Popis zdravotnictví zděděné po Rakousku-Uhersku je, 

jak v důvodových zprávách, tak v publikacích zabývajících se právem a 

medicínou, aţ neuvěřitelně podobně popsaný. Všude nalézám, stejný 

popis: „Organizace péče o zdraví, zděděná po zaniklém Rakousko-Uhersku, 

byla zastaralá a neefektivní. Vědecké a odborné zázemí státní zdravotní 

správy bylo minimální a reprezentovaly ho jen malé ústavy na univerzitách 

(hygienický ústav Karlovy univerzity a Německé univerzity v Praze)“ 

(Niklíček, 1991: 129 – 145) 

Mezi kroky k řešením situace bylo převedení úkolů a pravomocí do rukou 

státu, který se měl starat o fungování veřejného zdravotnictví, aby co 

nejlépe slouţilo celé společnosti. Popis tohoto úkolu nalezneme v textu 

důvodové zprávy návrhu zákona 332 z roku 1920, jímţ stát přejímá 

výkony zdravotně-policejní: Státní „zdravotní správě, která k výkonům těm 

ustanoví své funkcionáře, bude možno plniti povinnosti, dle nichž ona má 

býti strážkyní základu národa i státu, t. j. zdraví jednotlivce.“ (zákon 

332/1920 Sb.) 

Odbornost v Československé republice zajišťovaly ústavy zakládané při 

lékařských fakultách. Byl to Hygienický ústav německé lékařské fakulty 

v Praze dále Všeobecný ústav ku zkoumání potravin a Hygienický ústav na 

české lékařské fakultě v Praze, který se dnes nazývá Ústav hygieny a 

epidemiologie 1. LF UK. (Koncepce oboru hygiena, n.d.) 

Teprve po rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku samostatného 

Československa byl prvotním úkolem boj proti infekčním chorobám a 

tvorba léčebné a preventivní vakcinace. V této době se začaly rodit 

myšlenky i představy o nové instituci, která by přispěla k řešení akutní 

potřeby veřejného zdravotnictví, řešit aktuální neuspokojivou situaci. První 
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návrhy padly od praţského fyzika Ladislava Prokopa Procházky, která se 

stal později ministrem zdravotnictví. V rámci této ideje se i zrodil nápad, 

aby se začalo jednat s Rockefellerovou nadací, která se inicializovala 

v pomoci poválečné Evropě. Jednání tehdy vedla dcera prezidenta Alice 

Masaryková. Následné diskuze a jednání s nadací vyústilo v roce 1920 v 

rozhodnutí Národního shromáţdění, aby vláda zaloţila státní zdravotní 

ústav. (Niklíček, 1991: 129 – 145) 

Mezi další úspěchy patřilo zřízení samostatného ministerstva veřejného 

zdravotnictví a následně vznikl i Ústav hygieny na Lékařské fakultě 

Masarykovy univerzity v Brně. Státní zdravotní ústav vznikl v roce 1925 a 

ten se stal později základnou pro rozvoj oborů jako je epidemiologie, 

hygiena či mikrobiologie. A všechny tyto obory, měly zajišťovat fungování 

veřejného zdravotnictví. Dopomoci k tomu mělo i to, ţe se otevřely 

pobočky tohoto ústavu v řadě velkých měst Čech, Moravy i Slezska. Ty se 

následně po druhé světové válce staly krajskými či okresními hygienickými 

stanicemi. Významnou událostí v tomto ohledu, bylo zřízení Baťovy 

nemocnice ve Zlíně. V tomto zařízení vznikly zcela moderní základy oboru 

pracovního lékařství. (Koncepce oboru hygiena, n.d.). Niţší články řízení, 

které byly podřízené ministerstvům, byly zemské (Slovensku ţupní) úřady 

a okresní hejtmanství. Výkonnými sloţkami byli zdravotní oddělení, úřední 

lékaři a zdravotní rady (Dohnal, 2014). 

 Po druhé světové válce se poměry ve společnosti změnily a tak i 

organizace zdravotnické péče. Řízení zdravotnictví se postupně znárodnilo 

a to všechny zdravotnické sloţky. „Již za okupace vznikl návrh skupiny 

odborníků, především komunistických lékařů, na znárodnění zdravotnictví. 

Návrh byl pojmenován podle doc. Mudr. M. Medvěda – Nedvědův plán. 

Z velké části byl realizován po roce 1948.“ (Dohnal, 2014: 105). 

První komplexní právní normou pro hygienickou a protiepidemickou péči 

byl zákon č. 4/1952 Sb., který stanovil nejen povinnosti na úseku hygieny 

a epidemiologie, ale zřídil i síť hygienických stanic a funkce hlavního, 

krajského a okresního hygienika jako orgánů hygienické a protiepidemické 
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péče (Koncepce oboru hygiena, n.d.). Tento zákon byl nahrazen aţ 

zákonem č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ze kterého se vycházelo, 

postupem času s novelizacemi, aţ do roku 2011. Zde se objevuje důleţitý 

právní pojem lege artis (lat.), který vznikl zkrácením z de lege artis 

medicinae (lat.), coţ znamená podle pravidel umění lékařského. Zákon 

ukládal všem zdravotnickým zařízením, aby pečoval o pacienta pomocí 

všech nejnovějších poznatků v oboru. Vzhledem k politickému reţimu, bylo 

vše řízeno podle centrálního plánování a moţnosti lékaře byly tímto 

plánováním ovlivněny. Přístup k novým metodám léčení byl omezený a 

dostupnost zahraniční odborné literatury byla malá (Ptáček, 2013: 40). 

Proto po roce 1989 začal velký rozmach medicíny, lékaři mohli získat cenné 

informace od zahraničních kolegů, nové metody se staly přístupnými. 

Nejmodernější způsoby léčení a zařízení se staly dostupnými. S tímto 

postupem se ale nesla kritika zákona 20/1966., protoţe oponenti začali 

vznášet kritiku, ţe takto moderní a s tím související drahá péče, nemůţe 

být dostupná všem, protoţe by to bylo finančně neúnosné. Tím započal 

konec zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, protoţe ten garantoval, 

ţe všechny zdravotní zařízení mají mít nejmodernější zařízení a ţe pacient 

má na ní nárok. Byl proto nahrazen zákonem nový, zákonem č. 327/2011 

Sb (Ptáček, 2013: 40). 

1.9.1 Postavení lékaře 

Jak se ukázalo v průběhu mé analýzy důvodové zprávy návrhu zákona 

332/1920 Sb., důleţitým slovem v této době byl lékař, který se posléze 

z dalších důvodových zpráv poněkud vytratil. Proto bych se měla na roli 

lékaře a jeho postavení v průběhu dějin podívat podrobněji. 

Aţ do druhé poloviny 19. století se lékaři sdruţovali ve spolcích, které byly 

do té doby povoleny na základě rozhodnutí říšské Nejvyšší zdravotní rady. 

Poprvé se začalo uvaţovat o zřízení stavovské organizace, v rámci 

Rakousko-Uherské monarchie, v roce 1876 na půdě Spolku lékařů českých 
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v Praze. V roce 1892 vznikla Lékařská komora pro Království české se 

sídlem v Praze. Praţská komora měla dvě sekce: českou a německou. 

Prvním prezidentem Lékařské komory pro Království české se v prosinci 

roku 1884 stal MUDr. Josef Ostrčil. Ten byl nejen prezidentem, ale i 

pokladníkem Spolku českých lékařů a prvním starostou Ústřední jednoty 

českých lékařů. Protoţe lékařské komory nebyly schopny dostatečně 

uspokojivě vyřešit postavení lékařů v rámci systému nemocenského 

pojištění, vznikla v roce 1906 Ústřední jednota českých lékařů - Spolek 

pokladenských lékařů. 

V období první republiky byl Národním shromáţděním přijat zákon č. 

113/1929 Sb. o lékařských komorách spolu se zákonem č. 114/1929 Sb. o 

lékařské praxi. Stalo se tak po více neţ deseti letech od vzniku 

Československa. Součástí nového zákona o lékařské komoře bylo 

ustanovení, které oddělovalo moc disciplinární od správní a zavedlo termín 

„čestná rada“ jakoţto nový orgán komory. Tento orgán získal právo 

vykonávat disciplinární pravomoc vůči členům. Další změnou v 

kompetencích komory oproti Rakousko-Uhersku bylo to, ţe lékařské 

komoře bylo odňato právo vydávat sazebník lékařských výkonů a 

oprávnění udělovat titul odborného lékaře (Kafoňková, 2007). 

Po rozpadu cechovního systému, v době nástupu industriální společnosti, 

se dozor přesunul do rukou státní správy. U některých povolání, kterým se 

říkalo svobodná, nebylo pro stát výhodné, aby ho provozoval sám. Mezi 

tato povolání patřili právě lékaři anebo třeba také advokacie. V 19. století 

na našem území vznikla lékařská komora, která měla jistou míru 

autonomie. Vlivem politických událostí byla zrušena v roce 1952, kvůli 

opatření ministra Plojhara. (Nykodým, s.d.) 

Po roce 1989 byl usnesením České národní rady  v roce 1991 přijat 

zákonný rámec, který umoţňoval zaloţit Českou lékařskou komoru dle 

zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické 

komoře a České lékárnické komoře se sídlem v Olomouci. Obdobný zákon 
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o zřízení Slovenské lékařské komory byl přijat v prosinci 1991 (Kafoňková, 

2007). 

1.10  Smysl a účel důvodových zpráv 

Smysl a odůvodnění zákona z hlediska úmyslu zákonodárce lze nalézt 

nejen v obecných ustanoveních zákona, ale také v preambuli 3  nebo 

v důvodových zprávách k zákonu (Gerloch, 2011). Proto, aby zákony měly 

potřebnou a sjednocenou úroveň, vznikla Legislativní pravidla vlády, která 

ujednocují zpracování návrhů zákona. Dokument vznikl v roce 1998 a poté 

byl mnohokrát měněn a upravován.  Zde nalezneme, ţe důvodová zpráva 

je rozdělena na obecnou a zvláštní část. (Legislativní pravidla vlády). 

Obecná část by měla obsahovat zhodnocení platné právní úpravy, 

představení hlavních principů návrhu právního předpisu a obhájení nového 

návrhu. Tedy shrnutí toho, proč je podle navrhovatele zákon nezbytný. 

Také by v této části mělo zaznít, zda a proč je navrhovaná úprava 

v souladu s Ústavním pořádkem České republiky a zda je v souladu 

s právem Evropské unie a jinými mezinárodními smlouvami. Součástí by 

také mělo být shrnutí, jaký dopad hospodářský, finanční či společenský se 

předpokládá přijetím navrhovaného zákona. 

Zvláštní část zákona je jiţ členěná podle jednotlivých paragrafů 

navrhovaného zákona a má za úkol odůvodňovat přímo jednotlivé 

ustanovení a popř. srovnat se stávající aktuálním stavem (Legislativní 

pravidla vlády). 

Pro mou práci bude relevantní obecná část, protoţe zde by měl navrhovatel 

uvést smysl a účel nového právního ustanovení. Měl by odůvodnit, jaké 

jsou důvody a potřeby, které ospravedlňují zavedení nového zákona. Musí 

                                     
3 V našem případě je myšlena preambule zákona, tedy úvodní část právního předpisu, 

která by měla představit úmysl, záměr a smysl právního textu, který uvádí. Tento 

úvod není právně závazný, spíše se pouţívá pro nestandartní interpretaci nebo 

historickému výkladu.  
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přesvědčit zákonodárný sbor o nutnosti nových změn, vzhledem 

k aktuálnímu společenskému stavu. Proto se domnívám, ţe zde je nejen 

zdroj aktuálního společenského diskurzu, ale i místo, kde můţe vznikat 

diskurz nový. 

Přesto je třeba mít na paměti, ţe tato část zákona není závazná. Mohu zde 

nalézt pouze původní účel a plánovaný dopad. Návrhy zákona jsou často 

opravované pozměňovacími návrhy v legislativním procesu a následně 

proto samotný zákon nemusí zcela souhlasit s účelem, který je deklarován 

v důvodové zprávě. Proto se musím zaměřit pouze na obecný úmysl 

navrhovatele a neřeším jiţ přímo literu navrhovaného a posléze 

schváleného zákona. Nehledě na to, ţe nemám ani dostatečné znalosti, 

abych zde mohla psát právní rozbor. 

1.11  Zdravotnictví  - první republika 

1.11.1 Okolnosti vzniku zákona č. 332/1920 Sb. 

Vize společného fungování Čechů i Slováků v rámci jednoho státního 

útvaru byla formulována jiţ v průběhu první světové války a to zejména 

Tomášem Garrigue Masarykem, které tuto vizi komunikoval hlavně 

s představiteli ostatních státních útvarů. Důleţitým novým krokem bylo 

právě to, ţe stát měl být demokratickou republikou, nikoliv ústavní 

monarchií. Velkou důleţitost hrály jednotlivé politické strany a především 

Národní výbor, který fungoval jiţ od roku 1916 a jehoţ funkcí bylo mimo 

jiné definovat české potřeby a komunikovat je s nejvyšší reprezentací 

Rakousko-Uherska. Osmatřicet členů Národního výboru v čele s Karlem 

Kramářem mělo v roce 1918 za úkol odhadnout rozloţení sil jednotlivých 

politických stran na základě voleb do říšské rady z roku 1911.  
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Nově vzniklá Československá republika, do roku 1920 ještě s neustáleným 

názvem, se vymezovala proti habsburskému impériu vytvářením nového 

legislativního rámce. I přes tyto tendence se však většinově jednalo o 

přebírání jiţ osvědčené rakousko-uherské organizace státní správy a také o 

vydatnou inspiraci rakousko-uherským právem. Vymezením bylo například 

i nové pojmosloví. Ministerstva byla původně pojmenována jako Nejvyšší 

správní úřady, neboť název ministerstvo byl vyhodnocen jako příliš 

„monarchistický“. Tento pokus však nevydrţel příliš dlouho a resorty se 

začaly označovat tradičně ministerstva. Ministerstvo veřejného 

zdravotnictví a tělesné výchovy (původně jen ministerstvo veřejného 

zdraví) bylo jedno ze dvanácti nově vznikajících resortů. 

Díky implementací zákona 332/1920 Sb. bylo ustaveno právě ministerstvo 

veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. V nepřítomnosti ministra, 

nestraníka Vavro Šrobára, zastupoval resort Milan Hodţa, pozdější 

meziválečný předseda československé vlády. Zákon byl novelizován 13. 

července roku 1922 vládou Vlastimila Tusara s Bohuslavem Vrbenským v 

čele resortu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy (vláda České 

republiky, 2016). 

1.12  Zdravotnictví po II. světové válce 

1.12.1 Okolnosti vzniku návrhů zákonů č. 4/1952 Sb.  

        a č. 20/1966 Sb. 

Postupné znárodnění bylo zrealizováno z velké části po roce 1948, podle 

návrhu na znárodnění zdravotnictví doc. Mudr. M. Nedvěda. Proto se mu 

říká Nedvědův plán. 

Na řízení zdravotnictví se podílely zejména politické a správní instituce 

státu: Národní shromáţdění (do r. 1968), Česká a Slovenská národní rada, 
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vlády ČSSR, ČSR a SSR. Významnou roli sehrávaly sjezdy KSČ, na kterých 

byla vytyčena a schválena zdravotní politika pro následující období, 

zpravidla pro pětiletku. (Dohnal, 2014) 

Přelomovým rokem postojů ve zdravotnictví se stal únor 1948, znárodnění 

a potlačení svobodného projevu, svobody slova, etapou popření dignity 

člověka, etapou popření práva. Uvedený přesun souvisí se stále slábnoucí 

rolí rodiny, komunity a narůstající mocí státních institucí a jejich pravomocí 

zasahovat do osobní integrity člověka. Příkladem jsou například násilné 

hospitalizace nepohodlných osob, označených psychiatrickou diagnózou. 

Krajním příkladem jsou i násilné odběry dětí v pěstounských rodinách a 

jejich sváţení do dětských domovů (viz Z. Matějček a jeho studie o 

deprivaci dětí) aj. násilné akty, kdy zdravotnické instituce se staly součástí 

perzekucí. Modelem pro československé zdravotnictví se staly formy 

sovětského centralizovaného zdravotnictví s vyloučením privátních lékařů, 

zestátněných veškerých zdravotnických institucí pod kontrolou Ministerstva 

zdravotnictví a v pozadí pod  odborem pro zdravotní a sociální politiku ÚV 

KSČ.  Centralizace zdravotnických sluţeb způsobila nivelizaci zdravotní 

péče, i kdyţ, jak jiţ bylo zmíněno, některé prvky prevence zdravotních 

suţeb, byly na dobré úrovni (preventivní prohlídky, povinné očkování 

apod.).  Vznik Městský, Krajských a Okresních ústavů národního zdraví  

kopírovaly  vzor z válečného Německa, tj. „národní zdraví“.  Tak jako i 

v ostatních odvětvích společnosti, platila i ve zdravotnictví stranická 

hierarchie v kvalitě poskytované péče (SANOPS).  Selektivnost se 

projevovala i v kvalitě potravin: selektivní moţnosti výběru potravin. 

Extrémním případem utajovaných zpráv byl Černobyl, kdy o zdravotních 

rizicích byla informována jen úzká stranická a vládní špička.  Ideologie 

vţdy byla dominující ve vztahu k lidskému zdraví, proklamace se staly 

pouhým závojem, za nímţ se skrýval úplatkářský standardní systém péče. 
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1.13  Zdravotnictví po roce 1989 

Je zřejmé, ţe se po Sametové revoluci roku 1989, změnil nejen politický 

reţim, ale i systém řízení veřejného zdravotnictví. Obecně se v literatuře 

pro zdravotníky či farmaceutické pracovníky mluví o tom, ţe došlo ke 

změně filozofie řízení. Všeobecným názorem se stává, ţe Ministerstvo 

zdravotnictví nemůže nařizovat, jak tomu bylo za socialismu, ale jeho 

hlavní role spočívala v navrhování zdravotnických zákonů a následném 

jejich schválení parlamentem. Určitým nedostatkem transformace řízení 

bylo, že zdravotnické zákony, svým charakterem odborné zákony, byly při 

schvalování sněmovnou a senátem zpolitizovány.  Dobrá a racionální 

ustanovení byla často zamítnuta jen proto, že je navrhovala jiná politická 

strana. Výsledkem uvedené nespolupráce byly zákony, které nepřispívaly 

k fungování zdravotnictví. (Dohnal, 2014) 

V učebnicích i jiných tiskovinách pro zdravotníky se píše o zlepšení 

primární prevence a i o zlepšení tzv. zdravotní výchovy. Po roce 1991 se 

začalo plně přihlíţet k doporučením Světové zdravotnické organizace 

Byly definovány základní moderní přístupy k primární prevenci, zaměřené 

buď na prevenci nemocí, nebo na rizika, ale také na sociální - komunitní 

kontext. Tento přístup vychází z programu SZO "Zdraví pro všechny do r. 

2000" a je pokládán za nejefektivnější, neboť je založen na dobrovolné 

angažovanosti lidí. Základní koncepční zaměření hygieny a epidemiologie i 

postavení hygienické služby je vyjádřeno v zákoně č. 258/2000 Sb. O 

ochraně veřejného zdraví, který vstoupil v platnost od 1. ledna 2001 

(Koncepce oboru hygiena, n.d.). 
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1.13.1 Okolnosti vzniku zákona č. 258/2000 Sb. 

V době vzniku vládní návrhu zákona o ochraně veřejného zdraví  č. 

258/2000 Sb. byla u moci tzv. vláda Miloše Zemana. 4 Jednalo se o vládu, 

která vznikla po předčasných volbách po vítězství strany České strany 

sociálně demokratické, která vytvořila vlastní menšinovou vládu. Vítězná 

strana ČSSD představuje v českém politickém spektru tzv. levicovou 

alternativu coţ znamená, ţe je jejím cílem sociálně trţní hospodářství jako 

protipól neoliberálnímu kapitalismu laissez-faire5.  

V programovém prohlášení vlády mimo jiné zaznívá, ţe „Zdraví občanů 

vláda chápe jako veřejný zájem, zdroj a bohatství společnosti a podmínku 

dobré kvality života, nikoli pouze jako soukromý zájem a statek. Cíle 

stanovené Světovou zdravotnickou organizací pro evropské země pokládá 

za závazné, zejména dosažení větší rovnosti jednotlivých skupin občanů ve 

zdraví. Významnější omezení solidarity ve financování zdravotní péče je 

proto pro vládu ve vztahu k občanům s nízkými příjmy, nemocným a 

starým, nepřijatelné. Naproti tomu odmítá solidaritu při poskytování 

prostředků a služeb z veřejných prostředků určených na zdravotnictví, 

pokud jsou přepychové nebo významně nepřispívají k zachování života a 

udržení zdraví.“ (Programové prohlášení vlády). Vláda předloţila sněmovně 

návrh zákona 10. 2. 2000. 

1.13.2 Okolnosti vzniku zákona č. 372/2011 Sb.  

Naopak v době vzniku dalšího zákona, který nahradil zákon č. 258/2000 

Sb., a to zákona č. 372/2011 Sb. byla u moci vláda pravicová. Premiérem 

                                     
4 Přehled členů vlády můţete nalézt na webových stránkách Vlády České republiky: 

http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-

2007-cr/milos-zeman/prehled-ministru-24634/ 
5  „Laissez-faire“, z  franc. „nechte věcem volný průběh“ je heslo klasického 

liberalismu vyjadřující hlavní ekonomickou zásadu, aby stát nezasahoval do 

hospodářství a nesnaţil se je řídit. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Francouz%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klasick%C3%BD_liberalismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klasick%C3%BD_liberalismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika
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v této době byl Pavel Nečas 6  a po několika aférách podal v roce 2013 

demisi. Šedou eminencí byl pan Bakala, který jak se později ukázalo, stál 

za financováním koaličních stran. 

V programovém prohlášení vlády se můţeme dočíst obecné formulace o 

tom, ţe prioritou pro vládu bude otázka zdravotnictví, ţe posílí pozici 

pacienta, nedopustí zhoršení kvality zdravotní péče, ţe se bude snaţit o 

zdravotnictví, které bude udrţitelné. „Cílem vlády je zajistit občanům 

zdravotní péči na principu skutečné solidarity prostřednictvím moderního a 

udržitelného zdravotnictví.“ 7  

Článek s názvem Práva pacienta a regulace jeho chování je uveden slovy: 

„Vláda bude prosazovat posílení práv pacientů. Zajistí rovný přístup k péči 

hrazené z veřejného zdravotního pojištění, skutečnou solidaritu zdravých s 

nemocnými a jasně definuje roli státu.“ 8A následně si můţeme přečíst 

shrnutí úkonů, které si vláda klade za úkol.  Např. poplatek za poloţku na 

receptu bude nahrazen poplatkem za recept, vyřadí levné léky z úhrad 

veřejného zdravotního pojištění, regulační poplatek za hospitalizaci by 

vláda chtěla přiblíţit reálným nákladům za tzv. hotelové sluţby, minimální 

poplatek za ošetřovací den by měl být 100 Kč či by podle prohlášení vlády 

bylo ţádoucí, aby byla zvýšena regulace za návštěvu ambulantního 

specialisty bez doporučení. Je tedy zřejmé, ţe ačkoli obecná část vyznívá 

spíše umírněně, je zřejmé ţe vláda bude prosazovat pravicový přístup.  

 

 

 

                                     
6  Členové vlády Petra Nečase naleznete na webových stránkách Vlády ČR zde: 

http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-

2010-cr/petr-necas/prehled-byvalych-clenu-vlady-petra-necase-96390/ 
7  Programové prohlášení Vlády České republiky Petra Nečase, naleznete na: 

http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-

dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf 
8 Programové prohlášení Vlády České republiky Petra Nečase 
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ANALÝZA  

 

 

1.14  Důvodová zpráva k zákonu 332/1920 Sb.  

1.14.1 Analýza diskurzu 

 

Pojem jednotlivec je důleţitým a opakujícím se slovem v celém textu 

důvodové zprávy. Je zde patrný důraz na jednotlivce, jako důleţitou část 

celku uspořádanou ve stát. Dočítáme se,  ţe“ zdravotní správa….má býti 

strážkyní základu národa i státu, t. j. zdraví jednotlivce.9“ Jednotlivec je 

podle předkladatele návrhu důleţitou sloţkou celku a „a celek jest to, který 

musí upravovati s hlediska svého důležité životní základy individua.10“ Na 

veřejné zdravotnictví je nahlíţeno jako na „... veřejně-zdravotnický aparát, 

který programově bude musiti pracovati pro celek i pro jednotlivce, 

umožňuje jak celku, tak i jednotlivci dostáti jim uloženým úkolům 

hospodářským a sociálním“. (zákon 332, 1920) 

Jak jsem jiţ psala v kapitole o metodologii, Fairclough vidí tzv. identifikaci 

ve formulacích, které se snaţí působit jako výroky, o kterých není třeba 

diskutovat a které nedávají svým způsobem uţití prostor pro jiný náhled či 

názor. Proto i já bych se měla při analýze textu zaměřit na tyto výroky, 

které konstruují a vytvářejí sociální realitu a tím dávají vzniku 

společenskému diskurzu a stávají se základem sociálních praktik. 

                                     
9 Zákon 332/1920 Sb. 
10 Zákon 332/1920 Sb. 

http://www.spolecnost-hygieny.cz/dokumenty/zakon-332_1920.pdf
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 V tomto smyslu vidím takovým sociálním aktem tvrzení, ţe státní správa, 

potaţmo státní moc, má za úkol střeţit, jinými slovy kontrolovat, zdraví 

jednotlivce. Dále se můţeme v důvodové zprávě dočíst, ţe veřejný aparát 

musí spravovat celek i jednotlivce a sebevědomě se zde tvrdí, ţe to co je 

dobré pro jednotlivce, je dobré i pro celek a naopak. Nepolemizuje zde a 

nepochybuje o tom, ţe to tak být nemusí. Ustanovuje tímto výrokem 

skutečnost, ţe jednotlivec i celek uspořádaný ve stát, mají stejné potřeby a 

navzájem si ve svých potřebách nekonkurují. Sociální agent v podobě 

navrhovatele zákona, v tomto případě výkonná moc, protoţe 

předkladatelem návrhu byla vláda, předkládá tuto skutečnost všem 

recipientům, coţ jsou v tomto případě zákonodárný sbor a následně 

všichni, pro které je tento zákon vytvořen a kteří ho musí respektovat, 

tedy občané Československé republiky. 

V důvodových zprávách napsaných po roce 1989 se slovo jednotlivec jiţ 

nevyskytuje. Pokud se mluví o člověku, pak se ve většině případů nazývá 

pacientem. V důvodové zprávě z První republiky se … lékař stýká 

s jednotlivcem, zatímco v důvodových zprávách z roku 2000 a 2011 se 

opakovaně píše o právech a povinnostech pacienta 11 .  V období 

socialistickém pisatel důvodové zprávy uţívá slovní spojení zdraví člověka 

či zdraví společnosti, nebo zdraví zaměstnanců a to zejména při kritice 

kapitalistického fungování společnosti. O tomto tématu budu psát 

v následujících analýzách. 

Zdá se, ţe pojem jednotlivec má pro pisatele zprávy hlubší význam, neţ 

jen obecný 12 . V úvodu důvodové zprávy se dočítáme, ţe „poměr 

jednotlivce k celku doznal jistě podstatných změn. Z různých hledisk 

nutno poměr ten řešiti. Jednotlivec v mnohém směru vystupuje jako 

důležitá složka celku…“  (Zákon 332, 1920). Můţeme předpokládat, ţe tím 

autor vyzdvihuje společenské změny, které nastaly po rozpadu Rakousko-

uherské monarchie. Poddaný a vazal ve sluţbách se stal svobodným 

                                     
11 Viz kapitola Důvodová zpráva k zákonu 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a 

372/2011 Sb. 

12 Jedinec, individuum. 
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jednotlivcem s jinými právy. Jednotlivec se podle pisatele stal individuem, 

na které je nahlíţeno jako na důleţitou část společnosti. Je tím tedy i 

řečeno to, ţe dříve, za doby vlády monarchie, takové nahlíţení na jedince 

neexistovalo. 

S tímto pohledem koresponduje i kritika předcházejících předpisů, které 

měly být novým zákonem nahrazeny. Dočítáme se totiţ, ţe …státní správa 

opírajíc se o kompromisní říšský zákon z roku 1870, uspořádala veřejnou 

zdravotní službu tak, že beze všeho zatajování lze říci, že neuspokojuje  

(zákon č. 332, 1920). Je zde nekompromisně a bez diskuze řečeno, ţe 

stávající zákon je neuspokojivý. Tato kritika je přirozená, protoţe kaţdý 

navrhovatel nové právní úpravy má za úkol zhodnotit úpravu předcházející 

a odůvodnit, proč je třeba přijmout zákon nový. Má proto recipientům 

zhodnotit aktuální situaci a upevnit v nich přesvědčení, ţe zavést nový 

zákon je nutností. Je proto pro navrhovatele zákona nejdůleţitějším 

úkolem, zpochybnit stávající pohled na aktuální situaci a pozměnit stávající 

společenský diskurz. Jen dostatečným zpochybněním původního 

společenského stavu a vytvořením nového pohledu se tato sociální praktika 

stane úspěšnou. 

Autor návrhu zákona proto předkládá odůvodnění, proč je potřeba právní 

úpravu pozměnit, a to z důvodu společenské a politické změny a je proto 

třeba úkoly veřejné zdravotní správy předat do správy státu. „Dosavadní 

stav, dle něhož důležité úkoly veřejné péče zdravotní přenechány byly 

činitelům jiným, mimostátním, …. činnost státní správy zdravotní nemohla 

se vyvíjeti jednotně a účelně“ (Zákon 332, 1920). Uspořádání společnosti 

do státního celku je autorem povaţován za optimální společenské řízení. Je 

pro něj nezpochybnitelnou jednotkou, o které se nediskutuje a bere se jako 

fakt.…..jest zajisté nutno posuzovati s hlediska celku, uspořádaného ve stát 

(Zákon 332, 1920). Tento důraz na důleţitost státního celku s důrazem na 

státní občanské uspořádání, jako zdroj funkčního společenského 

uspořádání, je s velkou pravděpodobností součástí dobového diskurzu. Je 

to patrno i v dalších částech důvodové zprávy: …hledisko celostátní nutí 

zdravotní státní správu…. (Zákon 332, 1920). 
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Tento důraz na pojem stát je patrný i ve výsledcích četnosti slov. Slovo 

stát, do kterého počítám i všechny tvary tohoto slova, se stalo jedním 

z nejfrekventovanějším pojmem v obsahové analýze. Zajímavé je, ţe slovo 

stát (se všemi tvary) bylo ze všech třech časových údobí, které jsem 

analyzovala, nejfrekventovanějším slovem právě v důvodové zprávě tohoto 

návrhu zákona. Tento pojem lze nalézt v textu důvodové zprávy zákona 

332/192 Sb. 29krát a to při analýze 1800 slov, coţ byl nevyšší poměr ze 

všech důvodových zpráv, které jsem analyzovala. 

Podle metody diskurzivní analýzy je mnoho informací v tom o čem se 

nepíše, to co se bere tak samozřejmě, ţe o tom není třeba se zmiňovat. 

Podle této úvahy plyne, ţe co je řečeno spočívá vţdy na pozadí 

nevyřčeného a ţe tyto presumpce nám můţou ukázat hodnoty a postoje 

v rámci diskurzu.  

Toto mohu aplikovat, ale v obráceném pořadí. To o čem se píše 

opakovaně, naopak v ţádném pozadí není. V čem si nejsme jistí, to 

můţeme mít tendenci opakovat. Podobné to můţe být i s diskurzními 

praktikami. Názor či postoj, který není ustálený, je třeba vštípit neustálým 

opakováním. Dá se tedy říci, ţe je text důvodové zprávy sociální praktikou, 

která ustavuje společenský diskurz, v tomto případě ustavuje vztah mezi 

státem a jednotlivci? 

Stát se nebude jen starat o organizaci léčebných ústavů či léčení občanů, 

ale i o výchovu obyvatelstva. (Státní zdravotní správa) „Bude moci vyvíjeti 

co nejúspěšněji činnost po stránce profylaktivní, jakož i po stránce 

výchovné. …otázky v sociálním směru aktuelní, jako jest např. otázka 

léčení chudých, správní zdravotnický dozor k dělnictvu průmyslovému 

apod. Bude moci rozvinouti uspokojivou činnost po stránce lékařského 

dozoru k tělesné výchově a zahájiti to, co jistě ve směru sociálním 

nadmíru jest žádoucno, totiž účelně uspořádanou zdravotní výchovu 

obyvatelstva, přispívajíc měrou nemalou i k etické výchově jeho“ (Zákon 

332, 1920). 
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Předkladatel návrhu zde direktivně stanovuje, co je úkolem státu, které 

oblasti spadají do dozoru státní správy a aktivně vytváří sociální realitu 

tím, ţe výrokem „..otázky v sociálním směru aktuální..“ direktivně určuje, 

jaké oblasti sociálního ţivota je třeba řešit a proto patří do sféry státního 

zájmu. Do této oblasti Zahrnuje do zdravotnictví, ale nejen medicínské 

postupy, ale i výchovu obyvatelstva.  

Je proto pro autora ţádoucí, aby se vyjmenované oblasti staly předmětem 

zájmu veřejného zdravotnictví a tudíţ předmětem zájmu státního dozoru. 

„Všechny tyto úkoly, jež jistě jsou ne posledními body v programu moderní 

státní správy, může však státní správa plniti jen tehdy, když základ k nim, 

t. j. zdravotní policie, spadati bude do její sféry a když bude míti k tomu i 

dostatečných výkonných sil.“ Tedy ţe je potřeba státní výkonný aparát, 

který ve veřejném zájmu omezí práva jednotlivce. Ivan Illich ve své knize 

Limity medicíny uvádí svou knihu s tím, ţe nechce zatracovat výsledky a 

pokrok v medicíně, ţe jen upozorňuje na to, ţe za ochranu a lékařskou péči 

občan ztrácí i část své svobody. 

Důleţitost státu, kterou předkládá navrhovatel, je explicitně vyřčena 

výrokem: „Potřeba ochrániti republiku před osobami, jež dopustily se 

jednání namířených proti státu Československému, vyvolala 

ustanovení, dle nichž takovýto lékař obvodní nebo obecní nemusí býti 

přejat“ (Zákon 332, 1920).  Přechod od monarchie ke státnímu útvaru 

v podobě nově zrozené Československé republiky, byl určitě velkým 

vývojovým krokem, a dá se očekávat, ţe sebou nese i změnu všeobecného 

společenského diskurzu. Státní zřízení je uskupení nové a proto je třeba ho 

dostatečně obhájit a uchránit. Při komparaci důvodových zpráv, je patrný 

tento důraz na stát právě v této důvodové zprávě z roku 1920, kde je 

definování jednání namířené proti státu.  

Předkladatel návrhu prezentuje jiný stát, tedy Spojené státy americké, 

jako politické uskupení, které je úspěšné a je třeba přebírat jeho způsob 

řízení. „….možno poukázati jen na poměry v Americe, kde s prospěchem 

svěřována jsou kvalifikovaným silám ženským vedoucí místa v oborech 
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zdravotní péče, zejména tam, kde jedná se i o důležité otázky veřejné 

mravnosti.“ 

Dalším frekventovaným pojmem v důvodové zprávě je slovo „lékař“, které 

je stejně frekventovaným pojmem jako slovo „stát“. Zajímavé je, ţe ve 

zbylých analyzovaných zprávách, se slovo lékař vůbec nevyskytuje, pouze 

se sporadicky uţívá přídavné jméno lékařský. V důvodových zprávách po 

roce 1989, se píše jen o zdravotních pracovnících nebo o zdravotnických 

zařízeních či sluţbách. „Státní lékař je na žádost ústavů sociálně 

pojišťovacích povinen, aby bylo zabezpečeno léčení jejich členů, v případě 

potřeby je povinen, vykonává-li soukromou praksi, je i sám léčiti. Na toto 

léčení má právo na honorář vůči těmto ústavům, o jehož výši v případě 

sporu rozhodne jeho nadřízený úřad“ (Zákon 332, 1920).   

Důvody jiného přístupu k lékaři a odlišný náhled na jeho roli, je jistě 

zapříčiněné i rozdílným postavením lékaře v rámci diskurzu. Tento rozdíl je 

patrně ovlivněn aktuální politickou a ekonomickou situací. Okolo roku 

1920, kdy vznikla analyzovaná důvodová zpráva, bylo postavení lékaře 

nejasné. Po konci monarchické vlády vyvstal před nově zrozenou 

republikou úkol, zavést nové politické řízení společnosti, zavést instituce a 

vyřešit i financování veřejného sektoru. Lékařům, kteří do té doby 

vykonávali soukromou praxi, musel stát zajistit vhodný právní rámec pro 

jeho činnost.   „Pokud tento státní lékař vykonává soukromou praxi, jest 

povinen učiniti vhodná opatření ……“ (zákon 332, 1920).   

Právě otázky kolem financování veřejného zdravotnictví a samotných 

lékařů, vedlo k zavedení Ústřední jednoty českých lékařů - Spolek 

pokladenských lékařů. Ani samotné postavení lékařů v rámci státu a 

pacientů nebylo ustálené. „Činnost jak lékařů vykonávajících agendy 

zdravotně-policejní, tak ostatních pomocných zřízenců upravena bude ….“ 

(zákon č. 332, 1920).   

Domnívám se, ţe v rámci dobového diskurzu je patrný důraz na osobu 

lékaře, jako na odpovědnou, samostatnou jednotku.  „Státní lékař je na 
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žádost ústavů sociálně pojišťovacích povinen, aby bylo zabezpečeno léčení 

jejich členů, v případě potřeby je povinen, vykonává-li soukromou praksi, 

je i sám léčiti.“ (Zákon 332, 1920).  A stát měl za úkol, vytvořit optimální 

podmínky pro jeho lékařskou činnost „Lékař, aby mohl účinně svou činnost 

vyvíjeti, potřebuje sil pomocných.“ (zákon 332, 1920).   

Zdá se, ţe v současnosti jsou v rámci diskurzu jiţ výraznější důraz na 

zdravotnická zařízení, instituce. Zdá se, ţe v diskurzu nastoleném 

vládnoucí skupinou, je jistá míra odosobnění. 

1.14.2 Obsahová analýza – četnost slov 

Představitel diskurzivní analýzy Fairclough napsal ve své knize, ţe není na 

škodu zkombinovat metodu diskurzivní analýzy s kvantitativní textovou 

analýzou. 

Pro samotnou analýzu jsem si připravila tzv. korpus textu, vytvořený 

z důvodové zprávy návrhu vládního zákona, a to z obecné části. Důvody 

výběru analyzovaného textu a způsob zpracování jsem jiţ popsala 

v předešlých kapitolách.  

Korpus obsahoval 1891 slov a 102 vět. Zaměřila jsem se zejména na 

podstatná jména, které jsem po vytvoření frekvenčního slovníku 13 

sjednotila do 1. pádu, a srovnala s výsledky diskurzivní analýzy. Nechtěla 

jsem dopředu předjímat výsledky, protoţe v průběhu mé práce jsem 

tomuto způsobu uvaţování podléhala, a proto jsem do následujícího grafu 

zanesla slova s vysokou frekvencí, ačkoli jsem měla pocit, ţe např. slovo 

„zákon“ není potřeba v důvodové zprávě zákona vůbec zmiňovat. Podobný 

přístup jsem aplikovala i na slovo „lékař“, protoţe jsem se domnívala, ţe je 

přirozené, ţe v důvodové zprávě návrhu zákona, který se zabývá veřejným 

zdravotnictvím, se takové slovo vyskytuje. Aţ později při dalších analýzách 

                                     
13 Souhrn slov seřazený podle abecedy, který v mém případě vytvořil softwarem pro 

kvantifikaci slov. 
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jsem zjistila, ţe mé představy nemusí správné a proto jsem se snaţila mít 

co nejméně zaujatý pohled a nic nepředjímat. 

 

Vybraná nejpočetnější slova obsažená v důvodové zprávě návrhu 

vládního zákona č. 332/1920 Sb., jímž stát přejímá výkony 

zdravotně-policejní. Korpus obsahoval pouze obecnou část této 

zprávy. 

 

Vysoká frekvence slova „stát“ koresponduje s mým analytickým vývodem 

v předchozí části. Spolu se slovem „lékař“ patří nejfrekventovanějším 

slovům. „Stát“ (se všemi tvary) bylo ze všech třech časových údobí, které 

Počet slov

zákon 30

stát 29

lékař 26

péče 13

jednotlivec 9

subkomite 7

obyvatelstvo 5

30 
29 

26 

13 

9 

7 

5 

Frekvence slov, graf 1.  

zákon stát lékař péče jednotlivec subkomite obyvatelstvo
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jsem analyzovala, nejfrekventovanějším slovem právě v důvodové zprávě 

tohoto vládního návrhu zákona. 

Nově vzniklá republika sebou přináší i novou formu společenského 

diskurzu. Slovo „stát“ se zdá být silným výrazem, který se teprve musí 

ustálit.   

Podle metody diskurzivní analýzy je mnoho informací v tom o čem se 

nepíše, to co se bere tak samozřejmě, ţe o tom není třeba se zmiňovat. Co 

je řečeno spočívá vţdy na pozadí nevyřčeného. Tyto presumpce nám 

můţou ukázat hodnoty a postoje v rámci diskurzu.  

Toto mohu aplikovat, ale v obráceném pořadí. To o čem se píše 

opakovaně, naopak v ţádném pozadí není. V čem si nejsme jistí, to 

můţeme mít tendenci opakovat. Podobné to můţe být i s diskurzními 

praktikami. Názor či postoj, který není ustálený, je třeba vštípit neustálým 

opakováním. Státní uskupení nebylo v době vzniku analyzované zprávy 

ještě suverénní politickou jednotkou. Bylo toto důvodem vysoké frekvence 

tohoto slova v textu? 

Opakovaný výskyt slova jednotlivec taktéţ korespondovalo s výsledky mé 

předcházející diskurzivní analýzy. V textu je patrný důraz na jednotlivce, 

jako důleţitou část celku uspořádanou ve stát. Tedy jinými slovy, pro stát 

jsou důleţití jednotlivci, aby stát mohl legitimně vládnout. Dá se tedy říci, 

ţe je text důvodové zprávy sociální praktikou, která ustavuje společenský 

diskurz, v tomto případě ustavuje vztah mezi státem a jednotlivci? 
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1.15  Důvodová zpráva k zákonu č. 4/1952 Sb.  

a č. 20/1966 Sb. 

1.15.1 Analýza diskurzu 

Přelomovým rokem postojů ve zdravotnictví se stal únor 1948, znárodnění 

a potlačení svobodného projevu, svobody slova, etapou popření dignity 

člověka, etapou popření práva.  Uvedený přesun souvisí se stále slábnoucí 

rolí rodiny, komunity a narůstající mocí státních institucí a jejich pravomocí 

zasahovat do osobní integrity člověka. Příkladem jsou například násilné 

hospitalizace nepohodlných osob, označených psychiatrickou diagnózou. 

Krajním příkladem jsou i násilné odběry dětí v pěstounských rodinách a 

jejich sváţení do dětských domovů (Matějček) aj. násilné akty, kdy 

zdravotnické instituce se staly součástí perzekucí.  

Obrat ve zdravotnictví nastal po roce 1989, poznamenaný ovšem 

proměnou doby a kapitalizací zdravotnických zařízení, diskontinuita od roku 

1948 se podepsala nad mnoha peripetiemi zdravotní péče, které trvají 

dodnes. Do centra pozornosti se dostal jiţ „pacient“, nikoliv osoba, 

jednotlivec. 

Slovní spojení zdraví lidu je na první pohled silným slovním spojením, které 

se rovnoměrně vyskytuje v textu důvodové zprávy č. 20/1966 Sb., o péči 

ozdraví lidu. Nejen ţe je obsaţeno v názvu návrhu zákona, je také 

opakujícím spojením v celém textu. Podle autora textu „je zájem 

společnosti na zdraví lidu v souladu se zájmy jednotlivců.“ Tak jak 

v důvodové zprávě z První republiky je důleţitý jednotlivec, tak v tomto 

textu je patrný důraz na lid a jeho zdraví. V některých částech textu jde i o  

„zdraví pracujícího lidu…“ Zdraví lidu se tak stává důleţitým tématem, 

které se prolíná celým textem.  
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Na epidemii, nemoci lidí, invaliditu a jiné zdravotní problémy je nahlíţeno 

jako na problémy ne samotných jedinců, kteří tímto trpí, ale jako na 

problém státního hospodářství. A to takovým způsobem, jako na neţivé 

součástky velkého stroje, protoţe tyto neduhy mohou přinést „značné 

hospodářské škody“. Nejsou-li „…prováděna nezbytná zdravotní opatření, 

vznikají epidemie a rozmáhají se nemoci …... což všechno způsobuje 

značné hospodářské škody“ (zákon č. 4/1952 Sb.). 

Nezbytná zdravotní opatření není proto dělat proto, aby se zkvalitnil a 

vylepšil ţivot jednotlivců, ale nýbrţ proto, aby stát neměl velké 

hospodářské ztráty. Tento postoj se v textu opakuje na více místech a je 

pouţíván v souvislosti s propagandou. 

„Poněvadž zdravý člověk je základem veškeré budovatelské činnosti, je 

nutno nejen odstraňovat závady vyskytující se v podmínkách jeho života, 

nýbrž co nejpříznivější životní podmínky pro něj přímo vytvářet. Jen tak 

může býti zajištěno zdraví pracujícího lidu. 14  Nebo Zdraví je jedním ze 

základních předpokladů šťastného a tvůrčího života jednotlivce i celé 

společnosti; je zároveň významným činitelem v rozvoji výrobních sil“ 

(zákon č. 4/1952 Sb.). 

 

I zde je patrno, ţe zdraví lidí je prioritou ne samo o sobě, ale pro to, aby 

stát hospodářsky prosperoval, aby byl funkční pro cíle státu, pro jeho 

prosperitu. Největší hodnota, kvůli které je třeba mít funkční zdravotnictví, 

je proto, aby bylo zajištěno zdraví pracujícího lidu. Pisatel zprávy mluví o 

„léčení s cílem stále zdokonalovat zdraví a prodlužovat lidský život při 

uchování tělesné i duševní zdatnosti a pracovní schopnosti“ (zákon č. 

20/1966 Sb.). 

 

Patrný je důraz na vědu, jako na instituci, která zná řešení mnoha 

medicínských i společenských problémů. Jestliže věda dovedla rozpoznat 

příčiny těchto závad a nalézt prostředky …. je nutno zabezpečit, aby jich 

mohlo být co nejlépe využito.15 Podle autora důvodové zprávy „K hlavním 

                                     
14 Zákon 4/1952 
15 Zákon 4/1952 
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předpokladům péče o zdraví lidu patří stálý rozvoj vědy a techniky a 

pohotové uplatňování výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Věda proto 

musí v předstihu zajišťovat dostatek potřebných poznatku a uplatňovat je 

na všech úsecích národního hospodářství, jejichž činnost má vliv na zdraví 

lidu“ (zákon č.20/1922). 

 

Důvodová zpráva obsahuje také kritiku nejen původního právního 

ustanovení, ale také kritiku politického uspořádání v době první republiky: 

„Kapitalistický stát, pokud pečoval o hygienu vůbec, činil to v naprosto 

nedostatečné míře….“ (zákon č.20/1922). To, ţe je zde uţito slovo 

kapitalistický stát a ne např. předcházející ustanovení, je zřejmě v souladu 

s dobovou rétorikou vládní strany. Uspořádání společnosti v kapitalistický 

stát je zdrojem disfunkce hygieny a nejen zde. I v dalších částech textu je 

čtenáři předkládáno, ţe takové uspořádání není optimální. Je k tomu 

pouţívána slova, která mají negativní hodnocení jako je např. slovo 

bezmocnost: „… ukazují bezmocnost kapitalistické společnosti.“, nebo 

tvrdil, ţe stát se snaţil se omezit opatření na ochranu zdraví: „V oboru 

hygieny práce se snažil kapitalistický výrobní systém omezit opatření na 

ochranu zdrávi zaměstnanců..“., nebo ţe kapitalistické předpisy 

„nezaručovaly však respektování zdravotnických požadavků již ve stadiu 

přípravném.“ A ţe „právě předpisy upravující otázky ochrany zdraví při 

práci jsou v jednotlivých obdobích vývoje vždy výsledkem a obrazem 

vzájemného poměru třídních sil.“16 

Podle předkladatele návrhu „velká část těchto předpisů je z údobí 

kapitalistického a některé z nich dokonce ještě nesou znaky feudálního 

období..“ 

Přes všechna negativa vidí předkladatel také i pozitivní vliv a opatření 

učiněná v době první republiky, ale poznamenává, ţe tyto kladné kroky 

jsou učiněny pouze z důvodu toho, ţe ohroţovaly „vládnoucí třídu“:  

„Poměrně největší péči věnoval kapitalismus ochraně před přenosnými 

nemocemi, neboť epidemie … ohrožovaly též samu vládnoucí třídu a její 

zájmy.“ (zákon č. 20/1966 Sb.). 

                                     
16 4/1952 Sb. 
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V důvodové zprávě z období první republiky je za stát hodný ke kopírování 

Spojené státy americké, tak jistě nemůţe překvapit, ţe v tomto politickém 

období je to pro předkladatele návrhu Sovětský svaz. „Nový zákon má 

proto umožnit, aby péče o hygienu výživy a jiné spotřeby byla řízena s 

jednotného zdravotnického hlediska podle nejnovějších výsledků 

vědeckého badání. I v tomto směru bude využito zkušeností a výsledků 

vědy v oboru hygieny výživy a jiné spotřeby dosažených v Sovětském 

svazu.“ (zákon č. 20/1966 Sb.). 

Významným a často se opakujícím slovem je socialismus a to v různých 

tvarech a pádech. V textu se píše o o socialistickém humanismu,  

socialistické společnosti, o výstavbě vyspělé socialistické společnosti. Často 

v textu nalézáme spojení budování socialistického státu.  Slovo budování je 

zde vyuţíváno jako propaganda socialistického společenského uspořádání, 

jako společný kolektivistický úkol a proto se často pouţívá v první osobě 

mnoţného čísla. Takový diskurz je protnut celým textem, nalézám ho v 

dalších částech, jako je např. tato část: „Tento významný úkol při budování 

socialismu má plnit hygienická a protiepidemická péče….“ (zákon č. 4/1952 

Sb.). 

 

Jaké je zdraví obyvatelstva, záleţí podle autora textu, na aktuálním 

společenském stavu. Na politickém uspořádání „Pro zdraví obyvatelstva 

mají rozhodující význam vlivy společenského rázu. Teprve naše společnost 

řeší spolu s úkoly výstavby socialismu a komunismu cílevědomě i nejširší 

společenské otázky zdravého života a práce.“ 
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1.15.2 Obsahová analýza – četnost slov 

Korpus obsahoval 2533 slov a 169 vět. Opět jsem se zaměřila zejména na 

podstatná jména, které jsem po vytvoření frekvenčního slovníku 17 

sjednotila do 1. pádu, a srovnala s výsledky diskurzivní analýzy. 

 

Vybraná nejpočetnější slova obsažená v důvodové zprávě návrhu 

vládního zákona č. 4/1952 Sb. a 20/1966 Sb. Korpus obsahoval 

text z obecné části této zprávy. 

                                     
17 Souhrn slov seřazený podle abecedy, který v mém případě vytvořil softwarem pro 

kvantifikaci slov. 

Počet slov

hygiena 48

péče 43

zdraví 31

předpis 29

lid 16

nemoc 12

socialismus 9

48 

43 

31 
29 

16 

12 
9 

Frekvence slov, graf 2.  

hygiena péče zdraví předpis lid nemoc socialismus
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1.16  Důvodová zpráva k zákonu 258/2000 Sb. O 

ochraně veřejného zdraví a 372/2011 Sb. 

1.16.1 Analýza diskurzu 

Podobně jak u dvou předešlých analýz, jsem se nejdříve zaměřila na 

analýzu diskurzu a poté jsem se podívala na frekvenci vytipovaných slov. 

Na ta slova, která měla vysokou četnost a přitom se často vyskytovala 

v opakovaném slovním spojení, jsem se v analýze zaměřila.  I zde jsem se 

proto zaměřila na četnost slov a hledala jsem, na které slovo je dán jistý 

důraz. Slova jako „jednotlivec“ se v analyzovaném textu nevyskytuje vůbec 

a „zdraví lidu“ pouze v návaznosti na původní právní úpravu.  

 

Naopak se zrodil nový účastník procesu poskytování zdravotních sluţeb. 

Jedná se o osobu s názvem „pacient“. Toto slovo se začalo objevovat 

teprve v důvodové zprávě vládního návrhu zákona č. 372/2011 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví. Dá se předpokládat, ţe je zde patrný vliv 

levicově zaměřené vlády České strany sociálně demokratické, která měla 

na zákon největší vliv. 

 

Slovo pacient patří mezi jedno z nejfrekventovanějších slov, uţívá se často 

ve spojení se slovním spojením  „práva a povinnosti“. Původ slova 

nalezneme z latinského patiens (gen. patientis)18, neboli trpící coţ vyvolává 

představu pasivního neduţivého člověka. V kontextu důvodové zprávy ale 

tato role vyznívá opačně. Dočítáme se, ţe „Pacient se stává rovnocenným 

účastníkem procesu poskytování zdravotních služeb, důraz je kladen na 

jeho práva a individuální potřeby.“ (zákon č. 372/2011 Sb.)  Dále se píše o 

„úpravě postavení pacienta“, autor důvodové zprávy dokonce doslovně 

píše:  „Právo lidu je nahrazeno právem pacienta.“ (zákon č. 372/2011 Sb.). 

Zdá se, ţe právo a povinnosti pacienta, se staly alfou a omegou celého 

tématu. Dále se dočítáme, že „jedno ze základních práv pacienta je právo 

                                     
18 http://www.infoz.cz/pacient/ 
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na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb. Aby mohl toto právo 

pacient plně využít, je nezbytné zajistit mu dostatek informací potřebných 

pro rozhodování“ (zákon č. 372/2011 Sb.). 

 

Naopak na rozdíl od důvodové zprávy z první republiky, se zde vůbec 

nemluví o osobě lékaře. Je zde patrný sklon k právní mluvě, k uţívání 

právní terminologie i v textu, který má nastínit směřování a vizi. Osoba 

v právní terminologii jiţ není jen ţivoucí člověk, osoba můţe být právnická 

či fyzická. Práva a povinnosti jiţ nemají jen ţiví jednotlivci, ale také 

podniky, zařízení. Korporace a firmy se staly rovni svými právy člověku. 

Snad proto v celém textu nenalezneme slovo „lékař“. Pouze se dočítáme, 

ţe „Poskytovatelem zdravotních služeb je podle návrhu zákona fyzická 

nebo právnická osoba, která splní podmínky pro poskytování zdravotních 

služeb a získá oprávnění k jejich poskytování. Tato osoba poskytuje 

zdravotní služby vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.“ Pokud se 

mluví o lékařích pak v souhrnu o všech poskytovatelích zdravotních sluţeb 

nebo zdravotních pracovnících. Příkladem můţe být i část, která řeší práva 

a povinnosti jednotlivých účastníků. „Při vymezení nové zdravotnické 

terminologie zákon rozliší zdravotní péči a zdravotní služby. Upraví také 

podmínky pro jejich poskytování, práva a povinnosti subjektů poskytujících 

zdravotní služby,  práva a povinnosti pacientů, práva a povinnosti 

zdravotnických pracovníků“ (zákon č. 372/2011 Sb.).   

 

Zatímco v rétorice důvodové zprávy z první republiky bylo, ţe pro lepší 

fungování je třeba úkoly zdravotnictví přenechat státní správě:  „Dosavadní 

stav, dle něhož důležité úkoly veřejné péče zdravotní přenechány byly 

činitelům jiným, mimostátním, …. činnost státní správy zdravotní nemohla 

se vyvíjeti jednotně a účelně“ (zákon č. 332/1920 Sb.), tak v důvodové 

zprávě z roku 2011 autor jiţ píše, ţe „Podmínky poskytování zdravotních 

služeb budou zákonem stanoveny jednotně pro všechny poskytovatele 

zdravotních služeb. Tím budou vytvořeny předpoklady pro rovný přístup 

fyzických a právnických osob k poskytování zdravotních služeb, tedy bez 
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ohledu na právní formu anebo na jejího zřizovatele nebo zakladatele.“  

(zákon č. 372/2011 Sb.).   

 

Jaké oblasti lidského ţivota lze zahrnout do sluţeb zdravotnictví nacházíme 

v úvodu důvodové zprávy návrhu zákona 372/2011 Sb. „Prevence 

infekčních nemocí, ale i otázky ochrany populace před zdravotními riziky 

plynoucími z vnějšího prostředí, životosprávy a chování člověka, stejně 

jako péče o individuální zdraví, historicky příslušela do zdravotnictví“ 

(zákon č. 258/2000 Sb.). 

 

Vyjádření o tom, které oblasti patří či nepatří do zdravotnictví a jsou zde 

definovány pomocí slovního spojení „historicky příslušela“ a patří sem 

nejen samotná léčba nemocí, ale také ţivotospráva a chování člověka a 

péče o individuální zdraví, tedy oblasti, které by mohl člověk povaţovat za 

svůj soukromý problém. Dá se tedy předpokládat, ţe autor článku 

nepochybuje o tom, ţe ne jen prevence a kontrola vnějšího prostředí, ale i 

ţivotospráva a péče o individuální zdraví je sloţkou veřejného zájmu a 

proto patří do sféry zdravotnictví. Tento postoj s velkou pravděpodobností 

souvisí s neoliberálním postojem po roce 1989, kdy je povaţováno za 

ideální řešení přenesení částečné odpovědnosti na jednotlivce, protoţe stát 

není „dobrým hospodářem“. 

 

S tímto postojem souvisí i neoliberální poţadavek, aby došlo k co největším 

uvolnění obchodu s výrobky a to i výrobky zdravotnické povahy. Podpora 

uvolnění trhu, se obhajuje tím, ţe je nadbytek byrokracie, která nemá 

ţádné odůvodnění: „…nadměrná byrokracie, která sama o sobě nemůže 

garantovat zdravotně nezávadné výrobky na trhu..“ tím se odstraňují 

„překážky volného oběhu výrobků“. Volná trţní ekonomika je brána jako 

ideální řešení, o kterém autor nepolemizuje. Pouze se řeší, jak odstranit 

překáţky volného oběhu výrobků. „Návrhem zákona se významně zužuje 

dnešní velký rozsah hygienického schvalování návrhů na dovoz a výrobu 

výrobků …. Tím se odstraňují v oblasti zdravotnictví překážky volného 

oběhu výrobků a nadměrná byrokracie, která sama o sobě nemůže 
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garantovat zdravotně nezávadné výrobky na trhu …. Toto východisko 

navrhovaného zákona je plně v souladu s právem Evropských společenství 

a jeho nepřijetí je odmítnutím aproximace práva ES.“ (zákon č. 258/2000 

Sb.). 

 

Autor důvodové zprávy suverénně píše nejen o potřebě volného oběhu 

zboţí, ale stejně nepolemizuje ani nad potřebou co nejvíce přiblíţit naši 

právní úpravu k právu Evropského společenství. Autor zprávy ani 

nepochybuje nad tím, ţe optimální úroveň zdravotnictví je právě v EU, .. 

„imunizační program v ČR zůstal i nadále na dobré evropské úrovni.“ 

Původní zákon z roku 1966 podle něj …neodpovídající požadavkům 

dokumentů a předpisů dotýkajících se oblasti zdravotnictví na úrovni EU. 

Pacient je pouze pasivním účastníkem s velmi omezenými právy 

rozhodovat o tom, která péče mu má být poskytnuta. (zákon č. 372/2011 

Sb.). 

 

Dále předkladatel návrhu vidí problém v tom, ţe proběhla několikaletá 

stagnace právní úpravy ochrany ţivotních podmínek a tím její zaostávání 

za odborným vývojem, potřebami praxe a úpravou platnou v zemích ES. 

Obdobný problém je rozveden i v úvodu návrhu zákona 258/2000. „Pro 

zásadní nedostatečnost právní úpravy, obsažené v zákoně o péči o zdraví 

lidu, se vývoj legislativy v oblasti ochrany životních podmínek od r. 1990 

zastavil. To má za následek výrazné zaostávání právních předpisů za 

novými odbornými poznatky, úpravou platnou v Evropských společenstvích 

i potřebami praxe a komplikování podnikatelské činnosti i výkonu státního 

zdravotního dozoru nadměrnou administrativou.“ (zákon č. 258/2000 Sb.). 

Na Kontrolu a regulaci zboţí a sluţeb je v tomto textu nahlíţeno jako na 

něco nemístného, komplikující situaci a zdrţující nadměrnou 

administrativou. Neoliberální náhled je protknut celým textem. 

Práva a povinnosti jsou podle předkladatele návrhu zákona základem 

právního státu. Základem ideologie právního státu je, ţe rámcem veškeré 

lidské činnosti jsou právní předpisy. Pokud na nějaký předpis chybí, je 

povoleno vše, co není zakázáno. Právní stát je podle této ideje optimálním 
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prostředím, ve kterém se jednotlivci vzdají části své svobody a získají 

jistotu. A to jistotu jak v negativním tak pozitivním smyslu. Jistota je 

důleţitá pro plánování, proto existuje přesvědčení, ţe pro podnikání je 

nutností toto právní stabilní prostředí vytvořit. „Při vymezení nové 

zdravotnické terminologie zákon rozliší zdravotní péči a zdravotní služby. 

Upraví také podmínky pro jejich poskytování, práva a povinnosti subjektů 

poskytujících zdravotní služby,  práva a povinnosti pacientů, práva a 

povinnosti zdravotnických pracovníků“ (zákon č. 372/2011 Sb.).   

1.16.2 Obsahová analýza – četnost slov 

Korpus obsahoval 2533 slov a 169 vět. Jako u dvou předešlých korpusů, 

tak i zde jsem se zaměřila zejména na podstatná jména, které jsem po 

vytvoření frekvenčního slovníku 19  sjednotila do 1. pádu, a srovnala 

s výsledky diskurzivní analýzy. 

 

 

                                     
19 Souhrn slov seřazený podle abecedy, který v mém případě vytvořil softwarem pro 

kvantifikaci slov. 
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Vybraná nejpočetnější slova obsažená v důvodové zprávě návrhu 

vládního zákona č. 258/2000 Sb. a 327/2011 Sb. Korpus obsahoval 

text z obecné části této zprávy. 

 

1.17  Shrnutí a komparace výsledků 

Jak jsem psala v kapitole o pouţité metodologii, diskurzivní analýzy pracuje 

i s informacemi, které v analyzovaném textu nejsou. Je to znak toho, ţe je 

informace tak samozřejmá, ţe se není třeba o tom zmiňovat. Podle této 

úvahy plyne, ţe co je řečeno spočívá vţdy na pozadí nevyřčeného a ţe tyto 

Počet slov

služby 55

zákon 45

hygiena 34

pacient 26

zdraví 25

péče 23

poskytování 22

55 

45 

34 

26 25 
23 22 

Frekvence slov, graf 3.  

služby zákon hygiena pacient zdraví péče poskytování
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presumpce nám můţou ukázat hodnoty a postoje v rámci diskurzu. Já 

s tímto přístupem budu pracovat i v obráceném pořadí. To, o čem se píše 

opakovaně, naopak v ţádném pozadí není. Jedná se o něco, co zaţité 

naopak není vůbec. Jedná se tedy o myšlenku, kterou je třeba dostat do 

všeobecného podvědomí, do společenského diskurzu a vytvořit z ní ono 

samozřejmé o čem se jiţ nemusí mluvit.  V čem si nejsme jistí, to můţeme 

mít tendenci opakovat. Podobné to můţe být i s diskurzními praktikami. 

Názor či postoj, který není ustálený, je třeba vštípit neustálým 

opakováním. Dá se tedy říci, ţe je text důvodové zprávy sociální praktikou, 

která ustavuje společenský diskurz. 

Tímto způsobem budu uvaţovat při komparaci důvodových zpráv ve všech 

tří časových období. Půjde o porovnání zprávy z roku 1920, tedy z období 

první republiky, kdy se mladý stát teprve snaţil o stabilizaci. Další zprávy 

budou z roku 1952 a 1966, z období vlády totalitního reţimu a poslední 

z roku 2000 a 2011, kdy u nás fungovala trţní ekonomika. 

1.17.1 Jednotlivec, lid nebo pacient? 

Významným rozdílem, kterého jsem si všimla během analýzy, byl rozdílný 

důraz na pojmenování lidí, jejichţ samotnou existenci i chování, právní 

předpisy upravují. Tento trend byl i patrný při sledování frekvence slov. Dá 

se usuzovat z kontextu, ţe proměna terminologie odráţí politickou 

situovanost doby.  

V období zrodu mladé první republiky je patrný důraz na jednotlivce, jako 

důleţitou část celku uspořádanou ve stát. Slova „jednotlivec“ i „stát“ patří 

mezi nejpočetnější pojmy v textu důvodové zprávy z tohoto období. Dá se 

proto, na základě úvahy o funkci diskurzu výše, předpokládat, ţe stát a 

jednotlivec není tím samozřejmým, tím co je povaţováno za přirozené a ţe 

diskurz, v kterém jiţ běţným bude, musí z pohledu sociálních agentů 

v podobě navrhovatele zákona, teprve vzniknout. 
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V dalších důvodových zprávách se slovo jednotlivec skoro nevyskytuje, 

pouze sporadicky v důvodové zprávě z roku 1955. Pak uţ se nevyskytuje 

vůbec. 

Naopak v důvodových zprávách z období vlády totalitního reţimu, tedy 

v důvodových zprávách z roku 1952 a 1966, se objevuje opakovaný pojem 

„lid“. Dá se tedy předpokládat, ţe předkladatel návrhu se snaţil o 

probuzení kolektivistického smýšlení, snaţil se proniknout do podvědomí 

lidí s myšlenkou, ţe celek má větší hodnotu neţ jednotlivec? Pojem „lid“ by 

mělo být něco, o čem se jiţ nebude diskutovat, má se z tohoto pojmu stát 

něco samozřejmého. 

Po roce 1989, přesněji kolem roku 2011 se objevuje nové pojmenování 

snad i nová role pro občany. Jedná se o slovo „pacient“. Spolu s pacientem 

se ve vysoké míře objevuje i slovo „sluţba“, viz graf 4. Kaţdý, kdo se 

objeví ve sféře veřejného zdravotnictví na straně toho, kdo si něco ţádá 

„služby“, ten se stává „pacientem“. Tato role je spojena s právy a 

povinnostmi. Slovní spojení pacienta a práva a povinnosti jsou velmi 

častým spojení. „Při vymezení nové zdravotnické terminologie zákon rozliší 

zdravotní péči a zdravotní služby. Upraví také podmínky pro jejich 

poskytování, práva a povinnosti subjektů poskytujících zdravotní 

služby,  práva a povinnosti pacientů, práva a povinnosti zdravotnických 

pracovníků“ (zákon č. 372/2011 Sb.).  Zdá se, ţe z pohledu navrhovatele 

zákona, je třeba ukotvit v podvědomí čtenářů zprávy, myšlenku na práva a 

povinnosti, které kaţdý ve své společenské roli musí mít. Na jedné straně 

se tedy objevuje jednotlivec, který je odpovědný za své zdraví a na straně 

druhé je za lidské zdraví odpovědný stát, který se tak stává garantem – 

dohlíţitelem se značnou pravomocí vůči pacientovi. 
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1.17.2 Kam odešli lékaři? 

V důvodové zprávě z období první republiky je silně zastoupeno slovo 

„lékař“. Důvodem můţe být, jak jsem jiţ uvaţovala dříve, ţe kolem roku 

1920, kdy vznikla analyzovaná důvodová zpráva, bylo postavení lékaře 

nejasné. Po konci monarchické vlády vyvstal před nově zrozenou 

republikou úkol, zavést nové politické řízení společnosti i rozdělit úkoly a 

povinnosti stávajícím členům. Domnívám se proto, ţe v tomto období je 

v rámci dobového diskurzu patrný důraz na osobu lékaře, jako na 

odpovědnou, samostatnou jednotku.  

Z pozdějších důvodových zpráv slovo „lékař“ úplně mizí, viz graf 4. Při 

psaní tohoto textu o lékařích mi vyvstala paralela na současnou situaci, kdy 

je v republice málo lékařů, protoţe velká část odchází pracovat do 

zahraničí. Ani v důvodových zprávách ze současnosti se slovo „lékař“ vůbec 

nevyskytuje. Práva a povinnosti mají jen právnické osoby a zdravotní 

pracovníci a samozřejmě pacienti. „…, práva a povinnosti subjektů 

poskytujících zdravotní služby,  práva a povinnosti pacientů, práva a 

povinnosti zdravotnických pracovníků“ (zákon č. 372/2011 Sb.).   

 

Medicína jiţ není základní vědou, je jen aplikovanou vědou, do kontextu 

zdravotnictví pronikají další vědní obory a profese s ohledem na růst 

sloţitostí techniky a zařízení. Lékař se stává jiţ jen jednou součástí 

medicínskoprůmyslového komplexu. 

1.17.3 Diskurz jako ukazatel reálné pozice státu 

Jak jsem jiţ psala, politický útvar ve formě státu byl za první republiky 

novým útvarem, který se musel stabilizovat. Odtud plyne časté pouţívání 

tohoto pojmu, protoţe není zatím součástí společenského diskurzu. 
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V rámci dobového aktuálního diskurzu je patrné rozlišení na starou dobu, 

tedy období vlády monarchie, které je povaţováno za zastaralé, pro 

společnost neefektivní a potlačující právo jednotlivce: „Poměr jednotlivce k 

celku doznal jistě podstatných změn.“ (zákon 332/1920 Sb.). A na dobu 

novou, která je povaţována za moderní, průkopnickou a spravedlivou. Stát 

je povaţován za jedno z pilířů této nové éry. 

1.17.4 Grafické znázornění 

Abych mohla komparovat důvodové zprávy, musela jsem převést počty 

frekvence slov do procent, protoţe zprávy měly odlišné celkové počty slov. 

Dále jsem pro přehlednost vybrala slova, která patřila mezi pojmy 

s vysokým výskytem alespoň v jednom období. Následující tabulku 

s výpočty jsem následně převedla do přehledného grafu. 

 

 1920 1952 a 1966 2000 a 2011 

Stát 1,53% 0,40% 0,80% 

lékař 1,38% 0% 0% 

pacient 0% 0% 0,90% 

služby 0,20% 0,20% 1,80% 

péče 0,70% 1,70% 0,70% 
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ZÁVĚR 

Práce se pokusila dát do kontextu problematiku zdravotnictví s procesem 

modernizace, problematikou proměny postojů vzájemných vztahů mezi 

jedincem a společností, příčinou narůstajícího individualismu. Poukázat na 

vzrůstající moc medicínskoprůmyslového komplexu. Text se zaměřil na  

analýzy důvodových zpráv návrhů zákona se zaměřením na problematiku 

jedince a společnosti. Zprávy byly vybrány se tří časových období, z první 

republiky, z období po únoru 1948 a po roce 1989. 

Mezi důvodovými zprávami byl patrný rozdíl v pouţívání slov a slovních 

spojení. V důvodové zprávě z první republiky je často pouţívané slovo 

„stát“ ve všech jeho tvarech. Další důraz je dán na slovo „jedinec“. Ve 

zprávě se dočítáme, ţe „jednotlivec v mnohém směru vystupuje jako 

důležitá složka celku…“ (zákon č. 332, 1920). Důleţitým celkem je pro 

navrhovatele zákona stát. Tento pojem je také jedním z nejvíc 

frekventovaným slovem v celé důvodové zprávě. Pokud budu vycházet 

z mé prvotní úvahy pak to, o čem se píše opakovaně v rámci diskurzu, 

můţe být něco, co pro diskurz ještě není samozřejmé. Jedná se o 

myšlenku, kterou je třeba dostat do všeobecného podvědomí, do 

společenského diskurzu a vytvořit z ní ono samozřejmé o čem se mluvit a 

psát nemusí. Dá se proto, na základě úvahy o funkci diskurzu, 

předpokládat, ţe stát a jednotlivec není tím samozřejmým, tím co je 

povaţováno za přirozené a ţe diskurz, v kterém jiţ běţným bude, musí 

z pohledu sociálních agentů v podobě navrhovatele zákona, teprve 

vzniknout. To byl moţná prvotní úkol pro mladou první republiku. 

Dalším zajímavým okamţikem bylo zjištění, ţe zatímco v důvodové zprávě 

z první republiky, je významných frekventovaným slovem „lékař“, 

v následujících zprávách se nevyskytuje vůbec (viz. graf 4). Uvaţuji proto, 

v závěrečné kapitole s názvem Kam lékaři odešli, co můţe být příčinnou. A 

zatímco lékaři „zmizeli“, objevuje se v poslední důvodové zprávě z roku 

2011 člověk uţívající sluţby – pacient. Jedná se o pojem s vysokou 

četností, který je často pouţíván ve slovním spojení práva a povinnosti 
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pacientů. Touha navrhovatele zákona ukotvit, v podvědomí recipientů a 

také v celospolečenském diskurzu, myšlenku práv a povinností, je silná. 
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Příloha 

 

Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920 

Tisk 2820. 

Zpráva 

výboru sociálně-politického, 

II. výboru ústavního 

a III. výboru rozpočtového 

o vládním návrhu zákona (č. t. 2589), jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní. 

Schváleno,332/1920 Sb. 

I. 

Nová doba, v níž žijeme, kategoricky žádá, aby úkoly, které plniti má uspořádaná společnost, opírající se o 
účelný právní řád, byly náležitě objasněny. Poměr jednotlivce k celku doznal jistě podstatných změn. Z 
různých hledisk nutno poměr ten řešiti. Jednotlivec v mnohém směru vystupuje jako důležitá složka celku a 
celek jest to, který musí upravovati s hlediska svého důležité životní základy individua. 

Po stránce zdravotnické až dosud tento moment byl přehlížen. Uspořádaná státní správa spokojovala se 
obranným zákrokem v dobách ohrožení epidemiemi, jinak však strnula na dozoru, jejž pro sebe vindikovala, 
nečiníc takořka ničeho anebo velíce málo pro positivní činnost ve věcech zdravotnických. Zejména u nás 
vyvinuly se věci tak, že státní správa opírajíc se o kompromisní říšský zákon z roku 1870, uspořádala 
veřejnou zdravotní službu tak, že beze všeho zatajování lze říci, že neuspokojuje. Zřízením ministerstva 
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy učiněn byl sice důležitý krok, avšak krok ten nutno vlastně chápati 
jako první počin k uspořádání náležité veřejné správy zdravotní. 

Ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy nastává úkol, aby těžíc z výsledků vědeckých, učinilo 
vše potřebné, co by veřejnou zdravotní péči podpořilo, rozšířilo a doplnilo. 

Dosavadní stav, dle něhož důležité úkoly veřejné péče zdravotní přenechány byly činitelům jiným, 
mimostátním, měl by přirozeně v zápětí, že by činnost státní správy zdravotní nemohla se vyvíjeti jednotně 
a účelně. Taková jednání, která jsou podmíněna všeobecným stavem zdravotním a jež způsobují potřebná 
veřejně zdravotnická zařízení, jest zajisté nutno posuzovati s hlediska celku, uspořádaného ve stát. Toto 
hledisko celostátní nutí zdravotní státní správu, aby chtíc aktivně zasáhnouti ve veřejnou péči zdravotní, 
pojala ve svou sféru veškero ono jednání nutné pro uspořádání zdravotního stavu ve státě. 

Proto přichází státní zdravotní správa s návrhem zákona, dle něhož přejímá výkon zdravotní policie.  

Uváží-li se náležitě smysl příslušných právních norem, dle nichž zdravotní policie, a to jsou právě ony úřední 
úkony, nutné v zájmu veřejného stavu zdravotního, a potřebná k tomu zařízení náležela do sféry státní 
pouze po stránce dozoru, možno bez obalu říci, že tato ustanovení vytryskla z tehdejšího chápání úkolů 
státu, které nynějšímu nikterak by neodpovídalo. 

V obor zdravotní policie patři úkony po stránce veřejně-zdravotnické tak důležité, jako: hygiena obcí, bytů, 
staveb, zdravotní dozor ke školám, hostincům, evidence osob debilních atd., jest vidno, že tu kotví vlastně 
veřejná péče zdravotní a že tu musí radikální úprava této péče pocítí. Tato péče musí se skutečně podle 
jasného programu vykonávati. Na základě této péče vybudován býti musí celý veřejně-zdravotnický aparát, 
který programově bude musiti pracovati pro celek i pro jednotlivce, umožňuje jak celku, tak i jednotlivci 
dostáti jim uloženým úkolům hospodářským a sociálním. 

http://www.psp.cz/sqw/text/sbirka.sqw?cz=332&r=1920
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Zdravotní správě, která k výkonům těm ustanoví své funkcionáře, bude možno plniti povinnosti, dle nichž 
ona má býti strážkyní základu národa i státu, t. j. zdraví jednotlivce. Bude moci vyvíjeti co nejúspěšněji 
činnost po stránce profylaktivní, jakož i po stránce výchovné. Bude moci rozšířiti k plné spokojenosti otázky 
v sociálním směru aktuelní, jako jest na př. otázka léčení chudých, správní zdravotnický dozor k dělnictvu 
průmyslovému, živnostenskému, dělnictvu hospodářskému a pod. Bude moci rozvinouti uspokojivou 
činnost po stránce lékařského dozoru k tělesné výchově a zahájiti to, co jistě ve směru sociálním nadmíru 
jest žádoucno, totiž účelně uspořádanou zdravotní výchovu obyvatelstva, přispívajíc měrou nemalou i k 
etické výchově jeho. 

Všechny tyto úkoly, jež jistě jsou ne posledními body v programu moderní státní správy, může však státní 
správa plniti jen tehdy, když základ k nim, t. j. zdravotní policie, spadati bude do její sféry a když bude míti k 
tomu i dostatečných výkonných sil. 

Proto návrh zákona o přejímání agend zdravotně policejních vyslovil zásadu, že vše, co v oboru zdravotní 
policie obstaráváno bylo dosud obcemi, jakož i to, co v budoucnosti zvláštním zákonem nebo jiným 
ustanovením bude do zdravotní policie pojato, vykonáváno bude činovniky státními. Tito činovnici budou 
exponovanými úředníky těch úřadů, jež vykonávají vnitřní správu v první stolici, tedy okresních úřadů, 
pokud se týče v městech se zvláštním statutem, jakož i v městech s právem municipálním úřadů župních. 
Vedle tohoto lékařského hlavního personálu pomýšlí však zákon právě s hledisk shora udaných na 
vybudování co nejširšího základu zdravotní péče tam, kde lékař stýká se stále s jednotlivcem. 

Lékař, aby mohl účinně svou činnost vyvíjeti, potřebuje sil pomocných. Takovýmito silami pomocnými jsou 
pomocnice ku porodu, dále pečovatelé a pečovatelky o nemocné, sociální pracovnice, desinfektoři atd. O 
tento pomocný personál dosud s hlediska veřejné zdravotní správy postaráno nebylo. Proto jeví se v tom 
veliký pokrok proti nynějšímu stavu a tento pokrok jistě při aktivování zákona blahodárně bude působiti. 

Zákon sám, který vedle zásad o přejmutí agend zdravotně-policejních obsahuje ustanovení upravující osobní 
poměr lékařských činovníků, nemohl přirozeně vyčerpati veškeré podrobnosti úpravy. Zdravotně-policejní 
agenda bude vykonávána ve zvláštním okrsku. Okrsky ty po náležitém šetření určí státní správa, a sice dle 
místních potřeb a vzhledem k povaze a počtu obyvatelstva. Podrobná ustanovení vydána budou nařízením.  

Činnost jak lékařů vykonávajících agendy zdravotně-policejní, tak ostatních pomocných zřízenců upravena 
bude v dohodě s ostatními interesovanými ministerstvy zvlášť, a sice zvláštními instrukcemi, v nichž 
zejména bude nutno upraviti úřední jednání těchto činitelů po stránce formální. 

Při úpravě právních poměrů státních lékařů v oboru zdravotní policie nemůže státní správa přehlížeti, že 
činovník ten schopen bude ku vykonávám svých povinností jedině tehdy, když neopustí své kurativní pole. 
Lékař takový musí býti v kontaktu s obyvatelstvem a proto nelze mu překážeti ve vykonávání jeho prakse. 
Jelikož však by byl tímto ve výhodě proti ostatním kategoriím úřednickým, nutno bylo, aby postup jeho byl 
omezen. Jest však známo, že v různých okrscích jsou mimořádné obtížné místní poměry (hornatá krajina, 
špatná komunikace, velmi mnoho chudého obyvatelstva atd.) a proto na takové případy pomýšlí zákon 
zvláštními místními přídavky.  

Zákon má ustanovení o zvláštním řízení přejímacím lékařů, kteří již jako obvodní, pokud se týče obecní lékaři 
působili a ustanovuje, že za účelem převzetí nutno podati do 60 dnů ode dne, kdy zákon nabude účinnosti, 
ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy žádost. 

Jestli některý obvodní nebo obecní lékař nepodá do ustanovené lhůty tuto žádost, má se za to, že se 
dobrovolně, bez jakýchkoliv nároků vzdává místa dosud zastávaného. Potřeba ochrániti republiku před 
osobami, jež dopustily se jednání namířených proti státu Československému, vyvolala ustanovení, dle nichž 
takovýto lékař obvodní nebo obecní nemusí býti přejat.  

Jelikož pro státní službu zdravotní jest předepsána zvláštní zkouška, nutno bylo pomýšleti na mimořádné 
ustanovení, dle něhož těm obvodním a obecním lékařům, kteří slouží děle než 5 let, se zkouška odpouští. 
Těm pak, kteří nevykazují pětiletou služební dobu, možno povoliti přiměřenou lhůtu k vykonání této 
zkoušky. 

Jest samozřejmo, že při výkonu zdravotní policie nastanou případy, kdy bude třeba různých věcných 
zařízení. Tato věcná zařízení budou po většině ku prospěchu místa, v němž se provedou. Jest jasno z toho, 
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že bylo nutno v zákoně na to mysleti, aby ten, kdo z toho vlastně bude míti prospěch, byl přidržen k 
spolupůsobení.To jsou v první řadě obce, které tedy po věcné stránce jsou povinny spolupůsobiti. 

§ 31. a násl. zákona o zřízení župních a okresních úřadů mluví o tom, že župy pečují o tam vytčené zájmy 
jejich obyvatelstva. Proto návrh zákona pomýšlí i na spolupůsobení žup po věcné stránce. Avšak ani tu stát 
nechce pasivně přihlížeti a proto pomýšlí se v zákoně na případy, kde z důvodů zvláštního zřetele může stát 
povoliti příspěvek.  

S důrazem se podotýká, že návrh má veliký význam unifikační. Poměry slovenské po stránce veřejné 
zdravotní péče jsou takové, že radikální zákrok státní správy bude nutným a na Slovensku byla již, jak z 
důvodové zprávy vychází, kooperace státu sankcionována tím, že dle příslušných uherských norem stát 
připlácí k osobním požitkům obvodních a obecních lékařů. Navrhovaný zákon pak umožňuje státní správě, 
aby výkon zdravotní policie jednotně upravila ve všech částech republiky, což jest jistě významu nemalého. 

Subkomité, sociálně-politickým výborem k posouzení zákona ustanovené, uváživši okolnosti shora uvedené, 
uznalo důležitost navrhovaného zákona a doporučilo schválení osnovy sociálně-politickému výboru, přičiníc 
tyto změny: 

V § 2., v němž citováním § 3. zákona o zřízení župním, vysloveno mělo býti, že hlavní město Praha, které jest 
vyňato ze svazku župního, jest vyňato i z navrhovaného zákona, uvedeno to výslovně tím, že pojata tu věta: 
...kromě hlavního města Prahy pro něž se vydá zvláštní zákon. 

V § 5. ad e) připojen dodatek: ..."spojený s občasnými výklady zdravotním ".  

Vzhledem k tomu, že jasná tendence zákona snaží se dáti podklad k vybudování co nejširší veřejné péče 
zdravotní, uvažovalo subkomité o účinku zákona na různá veřejná sociální zařízení, vyvolaná zejména 
pojištěním dělnictva na případ nemoci. 

Vykonávání praxe lékaře státního pojímáno jednak jako důležitá podmínka schopnosti jeho výkonnosti při 
obstarávání úkolů jemu daných, jednak jako potřeba širokých vrstev a zejména těch, jimž péče lékařská 
zajištěna má býti příslušným sociálním zařízením. Vyslovována byla obava, že by mohl nastati případ, kde by 
nevykonáváním praxe státního lékaře nastati mohla okolnost, že by účel příslušných sociálních zařízení 
nemohl býti dosažen (nedostatkem lékařů, který zejména v nynější době jeví se citelným). 

Proto subkomité se usneslo, aby pojat byl v osnovu zvláštní § 6 tohoto znění: 

"Pokud tento státní lékař vykonává soukromou praxi, jest povinen učiniti vhodná opatření, aby se za 
mimořádných okolnosti zajistilo v případě potřeby i jim samým léčení členům veřejně-sociálního za řízení za 
smluvený honorář."  

Při tom bylo sociálnímu subkomitétu jasno, že nechce se paragrafem tím lámati zásada volného dojednání 
mezi lékařem a příslušnou representaci onoho zařízení a vysloveno bylo jako vysvětlení, že ustanovení to 
jest výjimečné, které bude asi působiti jenom po dobu nynějších mimořádných poměrů zaviněných 
nedostatkem lékařského dorostu a že zejména otázka honoráře zůstane i nadále vyhrazena dojednání, při 
němž spolupůsobiti budou příslušné stavovské organisace. 

V § 12. připojen dodatek k 1. odstavci:... "při tom rozhodujž jedině otázka odborné kvalifikace a zájem 
státu". 

Konečně v § 16. na místo navrhovaného odstavce 2. vsune se odstavec tento: "Zákon tento začne účinkovati 
v době po vydání vládních nařízení o svazech zemských, župních a okresních úřadech a zákona, jímž bude 
upravena potřebná k tomuto finanční úhrada". 

Subkomité také uvažovalo o tom, že zajisté bude účelno, aby při provádění tohoto zákona nebyly při 
obsazování volných míst přehlíženy žádosti kvalifikovaných lékařek, neboť jest to jasno, že vyplývá to ze 
zásady rovnoprávnosti sil stejně kvalifikovaných a možno poukázati jen na poměry v Americe, kde s 
prospěchem svěřována jsou kvalifikovaným silám ženským vedoucí místa v oborech zdravotní péče, 
zejména tam, kde jedná se i o důležité otázky veřejné mravnosti. 
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Vedle shora vylíčených upravení zákona navrhuje subkomité tyto resoluce: 

I. Vláda se vyzývá, aby předložila co nejdříve návrh zákona, jímž se upravuje lékařská praxe vůbec a služba 
lékařská u veřejných sociálních instituci zvlášť a aby pečovala o dostatečný dorost lékařský.  

II. Vláda se vyzývá, aby předložila v nejbližší době návrh zákona, jimž se upravuje výchova a právní poměry 
pomocnic při porodu a jiného pomocného zdravotního personálu. 

III. Vládě se ukládá, aby při vydání nařízení o agendě zdravotně-policejní a o organisaci služby zdravotní 
přihlížela ku přání autonomních korporaci a veřejných ústavů pojišťovacích.  

V plné schůzi sociálně politického výboru změněn byl § 6. subkomitétem navržený takto: 

Státní lékař je na žádost ústavů sociálně pojišťovacích povinen, aby bylo zabezpečeno léčení jejich členů, v 
případě potřeby je povinen, vykonává-li soukromou praksi, je i sám léčiti. Na toto léčení má právo na 
honorář vůči těmto ústavům, o jehož výši v případě sporu rozhodne jeho nadřízený úřad.  

Jelikož jde o věci významu všeobecného a o zákon, jímž má býti umožněno státní zdravotní správě 
rozvinouti program, který by svou pokrokovosti mohl uspokojiti jednotlivce i celek, navrhuje se, aby osnova 
zákona a uvedené resoluce byly schváleny. 

V Praze 9. dubna 1920. 

V. Johanis, v. r. Laube Rudolf, v. r. 

předseda. zpravodaj. 

II. 

Ústavní výbor nemá se stanoviska ústavního proti osnově námitek. 

Dr. Missner, v. r. J. Malypetr, v. r. 

 
zpravodaj. 

III. 

Za výbor rozpočtový: 

R. Jaroš, v. r. K. Moudrý, v. r. 

předseda. zpravodaj. 

 

 

Schváleno, 4/1952 Sb. 

Důvodová zpráva. 

 

http://www.psp.cz/sqw/text/sbirka.sqw?cz=4&r=1952
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A. část všeobecná. 

Zdravotní péče nemůže být zaměřena jen na léčení chorob, nýbrž musí se především zaměřovat na to, aby 
se předcházelo jejich vzniku. Podle výsledků vědeckého bádání mají v tomto směru význačnou úlohu vnější 
podmínky života, hlavně však prostředí, v němí člověk žije. Závady, které se v nich vyskytnou, mají neblahý 
vliv na zdraví člověka a působí vznik různých nemocí. Nejsou-li při výstavbě sídlišť a zvláště průmyslových 
podniků prováděna nezbytná zdravotní opatření, vznikají epidemie a rozmáhají se nemoci z povolání, roste 
počet absencí a předčasné invalidity, což všechno způsobuje značné hospodářské škody. 

Jestliže věda dovedla rozpoznat příčiny těchto závad a nalézt prostředky k jejich zábraně a odstranění, je 
nutno zabezpečit, aby jich mohlo být co nejlépe využito. Poněvadž zdravý člověk je základem veškeré 
budovatelské činnosti, je nutno nejen odstraňovat závady vyskytující se v podmínkách jeho života, nýbrž co 
nejpříznivější životní podmínky pro něj přímo vytvářet. Jen tak může býti zajištěno zdraví pracujícího lidu. 

Tento významný úkol při budování socialismu má plnit hygienická a protiepidemická péče, která v novém 
pojetí se musí stát základem veškeré zdravotnické činnosti v našem státě. Všechny nutné podmínky pro 
plnění tohoto důležitého úkolu má zabezpečit navrhovaný zákon. 

Kapitalistický stát, pokud pečoval o hygienu vůbec, činil to v naprosto nedostatečné míře a to ještě jen, 
pokud šlo o odstraňování nejkřiklavějších závad. Naprosto se však nevěnoval tvůrčí stránce hygieny. 

Tento stav se odráží v dosavadních předpisech ze všech oborů hygieny i v předpisech na ochranu proti 
přenosným nemocem. Tyto dosavadní předpisy netvoří ucelenou soustavu, nýbrž jsou obsaženy v 
nejrůznějších právních normách, které často upravují především jiné věci než zdravotnické. Velká část 
těchto předpisů je z údobí kapitalistického a některé z nich dokonce ještě nesou znaky feudálního období a 
vyznačují se typickou represivní, zdravotně-policejní povahou. 

V oboru hygieny bydlení a sídlišť právní předpisy jasně ukazují bezmocnost kapitalistické společnosti. 
Dřívější stavební řády sice dovolovaly určité zásahy v případě již vystavěných obytných a jiných budov, 
nezaručovaly však respektování zdravotnických požadavků již ve stadiu přípravném, ve stadiu plánování a 
projektování. Proto je i dnešní stav hygieny ve velké části našich obcí tak neutěšený. Je mnoho míst, kde 
není obyvatelstvo zásobováno dostatečným množstvím zdravé pitné a užitkové vody. Mnoho závad se 
vyskytuje také v odvádění nebo zneškodňování odpadních vod, zvláště průmyslových. Tím jsou ničeny naše 
řeky, které pak nemohou být zdrojem pitné a užitkové vody, nehodí se pro rekreaci a v mnoha případech 
jsou zdrojem nákazy. 

K zlepšení tohoto stavu byla v oboru hygieny sídlišť a vod vydána řada předpisů. Jsou to hlavně zákon č. 
280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí, a prováděcí předpisy k němu, zejména vl. nař. č. 
93/1950 Sb., o výstavbě obcí, vyhláška ministerstva stavebního průmyslu č. 709/1950 Ú. 1. I., o 
podrobnějších předpisech pro provádění pozemních staveb, a nařízení ministra techniky č. 298/1948 Sb., č. 
20/1950 Sb. a č. 127/1950 Sb., která upravují hlavně zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod. 

Přes tuto novou úpravu trvá neutěšený stav našich sídlišť a vod a příčinou toho je — kromě některých 
nevyřešených technických problémů —i nedostatek jednotných zdravotnických zásad (norem) a pevné 
hygienické kontroly, která by důsledně dbala o jejich dodržování. 

V oboru hygieny práce se snažil kapitalistický výrobní systém omezit opatření na ochranu zdrávi 
zaměstnanců při práci na nejnutnější minimum, úsilí dělnické třídy se soustřeďovalo naopak především na 
tento úsek hygieny, a tak právě předpisy upravující otázky ochrany zdraví při práci jsou v jednotlivých 
obdobích vývoje vždy výsledkem a obrazem vzájemného poměru třídních sil. 

Proto právní úprava péče o hygienu pracoviště nevyhovuje a je nejednotná. Základními předpisy byla 
ustanovení §§ 74 a násl. živnostenského řádu (§§ 102 a násl. živnostenského zákona), ukládající majitelům 
živností povinnost, aby svým nákladem učinili všechna zdravotní opatření a zřídili a udržovali zařízení, 
kterých je potřeba na ochranu života a zdraví zaměstnanců. Na podkladě těchto předpisů byla pak vydána 
řada předpisů prováděcích. Dodržování předpisů mělo být zajištěno t. zv. živnostenskou inspekcí, která byla 
zavedena zákonem č. 117/1883 ř. z., na Slovensku zákonným článkem XXVIII/1893. 
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V praxi však byly i tyto zastaralé předpisy zaručující jen nejnutnější ochranu zdraví při práci bezostyšně 
porušovány. Nepříznivý stav hygieny práce zvláště v průmyslu, kde v některých závodech chybí i 
nejzákladnější hygienická zařízení, je zaviněn též tím, že hygienická péče na závodech, pokud vůbec byla 
prováděna, nebyla prováděna v úzké součinnosti s ostatními úseky zdravotní péče ani ve spolupráci s 
bývalou živnostenskou inspekcí, která se měla o dodržování byť i nedostačujících předpisů starat. 

Pokud jde o bezpečnost při práci, poskytuje potřebné podklady částečně zákon č. 67/1951 Sb., o 
bezpečnosti při práci, který umožňuje rozšíření a prohloubení péče o bezpečnostní a zdravotní opatření při 
práci v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky, ukládá vedení podniků odpovědnost za zajišťování 
bezpečné a zdravé práce a který zrušil dosavadní zmíněné nevyhovující předpisy. Pokud však jde o 
bezpečnost při práci s hlediska hygienického a protiepidemického, ponechává tento zákon potřebná 
opatření ministerstvu zdravotnictví (§ 9). Aby ministerstvo zdravotnictví mohlo tyto úkoly splnit, potřebuje 
nový podklad, který mu má právě poskytnout navrhovaný zákon ve spojitosti se zákonem o jednotné 
preventivní a léčebné péči. 

Ani právní úpravu školní hygieny nelze považovat za uspokojivou, neboť nebyla jednotná a nebyla důsledně 
provedena. 

Základ pro obor školní hygieny byl dán zákonem č. 68/1870 ř. z., o organisaci veřejné služby zdravotní. 
Provádění péče o školní hygienu však upravovaly předpisy školské, zejména zemské zákony. Toto roztříštění 
péče o školní hygienu zůstalo i po vydání zákona -Č. 332/1920 Sb., ve znění zákona č. 236/1922 -Sb., který 
sice určil, že do oboru zdravotní policie spadá i zdravotnický dozor ve školách, obsah péče o školní hygienu 
však nestanovil. 

Také po vydání zákona č. 49/1947 Sb., o poradenské zdravotní péči, kterým bylo školní lékařství svěřeno 
ústavům národního zdraví, není právní stav uspokojivý, protože chybí řádný právní podklad pro úpravu a 
provádění péče o školní hygienu. 

Na tomto stavu věci se nic nezměnilo ani po vydání školského zákona, který sice pamatuje na vydání 
bezpečnostně-zdravotních předpisů, ponechává však až do jejich vydání v platnosti všechny předpisy 
dosavadní. 

Tyto nedostatky právní úpravy péče o školní hygienu se projevují i v jejím provádění, a to tím, že 
zdravotnické orgány se nemohou v žádoucí míře účastnit na spoluvytváření zdravotně příznivých podmínek 
pro zdravý vývoj žáků a že ochranná opatření zvláště proti dětským přenosným nemocem nejsou včasná a 
ani nejsou důsledně prováděna. Tyto poměry vedou k tomu, že ženy, zapojené do socialistického budování, 
nemají dostatek důvěry k dětským výchovným zařízením. Je proto třeba také v tomto úseku hygienické a 
protiepidemické péče působnost soustředit a vybavit orgány pro výkon této péče náležitou pravomocí. 

Ani v péči o hygienu výživy a jiné spotřeby není stav uspokojující. Tento obor hygieny byl v podstatě upraven 
v krajích českých zákonem č. 89/1897 ř. z., o obchodě s potravinami a některými předměty potřeby, na 
Slovensku žák. čl. XIV/1876 a XLVI/1895. 'Tyto zákony a předpisy na jejich základě vydané byly předpisy 
zdravotně-policejními a měly povahu především represivní. 

I když nutno přiznati, že zmíněné předpisy měly nemalý význam pro hygienu výživy a jiné spotřeby, přece 
jen pro svou represivní povahu umožňovaly v podstatě jen kontrolu potravin a předmětů běžného užívání s 
hlediska zdravotní nezávadnosti. Dosavadní právní stav neumožňoval však postavit hygienu na novou 
vyhovující základnu tak, aby lidu byla poskytnuta nejen výživa zdravotně nezávadná, nýbrž i výživa 
odpovídající biologickou hodnotou výsledkům vědeckého zkoumání. Tento stav doznal částečné změny 
dekretem presidenta republiky č. 118/1945 Sb., o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství (jeho 
platnost byla rozšířena na Slovensko zákonem č. 274/1948 Sb. ), jímž byla ministerstvu výživy uložena po 
stránce hospodářské péče o jakost a nezávadnost potravin. Tuto péči nyní vykonávají v dohodě s, 
ministerstvem zdravotnictví ministerstva potravinářského průmyslu a vnitřního obchodu. Avšak i zde je 
nutno zdravotnickými předpisy, přesně stanovit zásady, kterými by se řídila výživa lidu. V této souvislosti 
bude třeba nahradit i roztříštěné předpisy o prohlídce masa (zbývající ustanovení vládního nařízení Č. 41/ 
1940 Sb., o prohlídce jatečných zvířat a masa a zřizování a provozování jatek, vládní nařízení č. 40/1942 Sb., 
o prohlídce masa, nařízení č. 54. 300/1908 F. M., o prohlídce masa, vesměs ve znění předpisů tyto normy 
pozměňujících a doplňujících) novými předpisy, kde by se již také přihlíželo k nové funkci' jatek, jakožto 
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zařízení potravinářského průmyslu. Novým, stále se rozvíjejícím objektem hygienické a protiepidemické 
péče bude hromadné stravování, jemuž byla v kapitalistickém státě věnována jen zcela nepatrná pozornost, 
a to jen v rámci živnostenského podnikáni. 

Nový zákon má proto umožnit, aby péče o hygienu výživy a jiné spotřeby byla řízena s jednotného 
zdravotnického hlediska podle nejnovějších výsledků vědeckého badání. I v tomto směru bude využito 
zkušeností a výsledků vědy v oboru hygieny výživy a jiné spotřeby dosažených v Sovětském svazu. 

Poměrně největší péči věnoval kapitalismus ochraně před přenosnými nemocemi, neboť epidemie v 
městech a na dopravních spojích mohly vážně ohrozit průmysl a obchod, nebyly ochotny vyhýbat se ani 
buržoasním čtvrtím velkoměst a snižovaly roční kontingenty branců, takže ohrožovaly též samu vládnoucí 
třídu a její zájmy. Také rozvoj bakteriologie měl ovšem značný podíl na poměrné intensitě boje proti 
přenosným nemocem, která se odráží v kapitalistických zákonících, zejména v rakouském zákoně č. 67/1912 
ř. z., o zamezení a potlačení přenosných nemocí, jenž platil až do vydání nových zákonů č. 60/1948 Sb., o 
potírání nemocí přenosných na lidi, č., 61/1948 Sb., o některých ochranných opatřeních proti tuberkulose, a 
č. 158/1949 Sb., o boji proti pohlavním nemocem. 

V těchto zákonech se již projevilo nové pojetí této péče. Není pochyby, že představují pokrok v organisaci 
boje proti přenosným nemocem, nebyly však pro svou podrobnost dostatečně pružné, nepostavily boj proti 
přenosným nemocem na jednotný základ a neumožnily zřízení orgánů, které by byly způsobilé tento boj 
skutečně provádět. Nelze proto právní stav ani po vydání zmíněných zákonů považovat za uspokojivý. 

Bude proto nutno i v tomto úseku zdravotní péče využít sovětských zkušeností, o nichž se mohli naši 
zdravotníci přesvědčit při své návštěvě Sovětského svazu, a řídit se zásadami a pokyny sovětských 
zdravotníků, kteří nám jasně ukázali naše nedostatky a také cesta k nápravě. 

Vzhledem k tomu, že podkladem nové úpravy bude organisace hygienické a protiepidemické péče v 
Sovětském svazu, bude vhodno všimnout si blíže, jak je hygienická a protiepidemická péče v Sovětském 
svazu upravena. 

Organisace veřejné hygieny v SSSR tvoří ucelený systém jednotně vybudovaný ve všech 16 svazových 
republikách. V ministerstvu zdravotnictví SSSR stojí v čele organisace veřejné hygieny náměstek ministra — 
hlavní státní zdravotní inspektor SSSR, který řídí obdobně organisovanou hygienicko-protiepidemickou péči 
16 ministerstev zdravotnictví sovětských svazových republik. Tyto republiky se dělí na oblasti, v nichž je 
oblastní zdravotní oddělení. Veškerou zdravotní a protiepidemickou práci v oblasti řídí a je za ní odpověden 
oblastní státní zdravotní inspektor, který je náměstkem přednosty zdravotního oddělení. 

Zvláštní postavení orgánů hygienické a protiepidemické péče se zakládá jednak na skutečností, že státní 
hygieničtí inspektoři jsou zároveň zástupci přednostů zdravotních referátů, jednak na tom, že opatřeni 
státního hygienického inspektora nemůže změnit přednosta zdravotního referátu, nýbrž jen nadřízený státní 
hygienický inspektor. Každý hygienický inspektor má též právo dávat nižším státním inspektorům závazná 
nařízení a pokyny. 

Hlavním zařízením hygienických a protiepidemických orgánů v Sovětském svazu pro výkon jejich působnosti 
jsou hygienicko-epidemiologické stanice a vědecké výzkumné instituty. Stanice jsou členěny na odbory 
podle jednotlivých druhů hygieny a na laboratoře a provádějí hygienickou a protiepidemickou péči jednak 
samy, jednak pomocí všech ostatních zdravotnických zařízení. Vědecké výzkumné instituce jsou v hlavních 
městech republiky a krajů. 

Orgány veřejné hygieny se velmi aktivně zúčastní řešení všech problémů při stavbě a úpravě měst, 
kolchozních vesnic, závodů, továren, obytných a kulturních staveb, zejména při řešení otázek zásobování 
vodou, při stavbě kanalisace, při řešení problémů čištění průmyslových odpadových vod nebo látek 
znečišťujících vzduch. 

Tyto orgány nejen odstraňují zdravotní závady, nýbrž preventivním dozorem jim též zabraňují a přímo pečují 
o vytváření nejpříznivějších životních podmínek. Opírají se přitom o rozsáhlá práva zaručená zákonem. Jsou 
zejména oprávněny: 
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1. vydávat zdravotnické předpisy závazné při provádění výstavby a (přestavby a stanovit pro každého 
závazné zásady (standardy) pro výrobu všech produktů, materiálu a předmětů, které souvisí B lidským 
zdravím (potravinářské produkty, barvy, rozpustidla ve výrobě, předměty osobní hygieny, atd. ), a pro 
stavebnictví; 

2. kontrolovat, jak se tyto zdravotnické předpisy zachovávají, nařizovat odstranění hygienických závad ve 
všech podnicích, objektech a zařízeních; 

3. zakázat zahájení provozu v novostavbách závodů a továren, které nemají potřebné zařízení pro čištění 
průmyslových odpadových vod a látek znečišťujících vody a vzduch; 

4. navštěvovat všechny podniky a zařízení, vyžadovat na jejich správě dokumenty a materiál o každém 
problému, jenž orgány veřejné hygieny zajímá; 

5. stanovit závazné zdravotnické požadavky podle platných předpisů a zásad a určovat lhůty pro jejich 
plnění; 

6. nesplní-li se tyto požadavky, provádět sankce, zejména ukládat pokuty a zavírat závody, podniky, jídelny, 
ubikace atd., pokud nebudou závady odstraněny. 

Z provedeného rozboru a ze zkušeností získaných v SSSR vyplývá nutnost nové úpravy, která se provádí 
navrhovaným zákonem. 

V Praze dne 7. března 1952. 

Náměstek předsedy vlády: Dr Dolanský v. r. 

Ministr zdravotnictví: 

Dr h. c. Plojhar v. r. 

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1965 

IV. volební období 

52 

Vládní návrh 

Zákon 

ze dne .................. 1965 

Schváleno, 20/1966 Sb. 

o péči o zdraví lidu 

Zdraví je jedním ze základních předpokladů šťastného a tvůrčího života jednotlivce i celé společnosti; je 
zároveň významným činitelem v rozvoji výrobních sil. Úsilí o dosažení co nejlepšího zdraví lidu patří proto k 
hlavním úkolům socialistické společnosti a právo na péči o zdraví k základním občanským právům 
zaručeným ústavou Československé socialistické republiky. 

Socialistické společenské zřízení, v němž je zájem společnosti na zdraví lidu v souladu se zájmy jednotlivců, 
vytváří podle současných poznatků vědy a techniky všechny podmínky pro úspěšné rozvíjení péče o zdraví. 
Při rozvoji národního hospodářství, vědy a kultury je třeba dbát, aby bylo umožněno předcházení nemocem 
a jejich léčení s cílem stále zdokonalovat zdraví a prodlužovat lidský život při uchování tělesné i duševní 
zdatnosti a pracovní schopnosti. 

http://www.psp.cz/sqw/text/sbirka.sqw?cz=20&r=1966
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Aby úsilí celé společnosti i každého jednotlivce bylo účinně soustředěno k dosažení uvedeného cíle, usneslo 
se Národní shromáždění Československé socialistické republiky na tomto zákoně: 

Hlavni zásady péče o zdraví lidu 

Článek I. 

Péče o zdraví lidu je důležitou funkcí celé socialistické společnosti a je plánovitě uskutečňována opatřeními 
ekonomickými, sociálními, kulturními a zdravotnickými. Všechny složky společnosti zajišťují péči o zdraví 
lidu v nedílné jednotě s úkoly hospodářské a kulturní výstavby. 

Článek II. 

Péči společnosti o zdraví lidu musí odpovídat snaha každého jednotlivce žít zdravě a vyvarovat se vlivů 
škodlivě působících na jeho zdraví. Zároveň má každý občan napomáhat dobrému vývoji zdraví svých 
spoluobčanů, a proto aktivně přispívat k vytváření zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce a 
podílet se na řízení a kontrole péče o zdraví lidu. 

Článek III. 

K hlavním předpokladům péče o zdraví lidu patří stálý rozvoj vědy a techniky a pohotové uplatňování 
výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Věda proto musí v předstihu zajišťovat dostatek potřebných poznatku 
a uplatňovat je na všech úsecích národního hospodářství, jejichž činnost má vliv na zdraví lidu. 

Článek IV. 

Socialistická péče o zdraví lidu se zaměřuje preventivně k ochraně a k soustavnému upevňování a rozvíjení 
tělesného i duševního zdraví lidu. 

Článek V. 

Zvýšenou péči celé společnosti o novou generaci se zajišťují předpoklady pro zdraví národa v budoucnosti a 
nejúčinněji se uskutečňuje prevence pro příští generace. 

Zvláštní pozornost je věnována ochraně zdraví pracujících a péči o to, aby práce přispívala k rozvoji 
tělesných i duševních sil člověka. 

Článek VI. 

Péči o zdraví lidu poskytuje stát bezplatně všem občanům. Plynulost, soustavnost, dostupnost a obsahová 
jednota této péče je zajišťována účelným organizačním uspořádáním zdravotnických služeb. 

Článek VII. 

Pracovníci ve zdravotnictví musí v duchu socialistického humanismu poskytovat zdravotnické služby s 
hluboce lidským vztahem k občanům i s vědomím odpovědnosti ke společnosti za zdraví lidu. 

Článek VIII. 

K provedení těchto zásad péče o zdraví lidu upravuje zákon vytváření a ochranu zdravých podmínek a 
zdravého způsobu života a práce a zabezpečování zdravotnických služeb. 

Důvodová zpráva 

A. Obecná část 

Se vstupem Československé socialistické republiky do období výstavby vyspělé socialistické společnosti 
vyvstala potřeba řešit v široké souvislosti upevňování a rozvíjení zdraví lidu v souladu s poznatky vědy a k 
tomu cíli stanovit i potřebné zá ruky v právním řádu. 
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Pro zdraví obyvatelstva mají rozhodující význam vlivy společenského rázu. Teprve naše společnost řeší spolu 
s úkoly výstavby socialismu a komunismu cílevědomě i nejširší společenské otázky zdravého života a práce. 
Vliv na zdraví lidu vyvíjí společnost ve dvojím směru: 

- vytvářením materiálních podmínek a zvyšováním kulturní úrovně včetně výchovy občanů ke zdravému 
způsobu života a práce; 

- rozvojem zdravotnictví, především zdravotnických služeb zabezpečujících odbornou péči o prostředí i 
organismus člověka a o jeho zdravotní uvědomění. 

V socialistické společnosti se toto úsilí vyznačuje kvalitativně novým rysem péče o zdraví lidu: nejen chránit 
člověka před škodlivými vlivy, ale rozvíjet jeho zdraví s cílem prodloužit aktivní věk a zvyšovat tělesnou a 
duševní zdatnost lidu. Všestranná péče o zdraví lidu a stále intenzivnější pozornost, kterou jí věnují stranické 
a státní orgány, vyplývají z objektivní nutnosti vývoje socialismu; jsou dány jednotou politických i 
ekonomických zájmů. Perspektiva šťastného života v komunistické společnosti je neodlučně spjata s 
příznivým zdravotním stavem jejích členů; upevňování zdraví obyvatelstva přispívá zároveň k rozvoji 
produktivních sil, a tak k dosažení cílů výstavby socialismu a komunismu. 

Mimořádný význam zdraví pro společnost a společenský charakter všech opatření, která ovlivňují stav zdraví 
lidu, vedou k potřebě závazně stanovin v právním řádu záruky všestranného rozvoje péče o zdraví lidu. 
Československá socialistická republika přistupuje proto poprvé k jednotné právní úpravě, která má nejen 
řešit vlastní výkon zdravotnických služeb a organizaci zdravotnictví, ale stanovit i hlavní povinnosti, jež mají 
v zájmu upevňování a ochrany zdraví lidu plnit všechny orgány a organizace i jednotlivci při rozvoji 
hospodářství a kultury a při plnění ostatních celospolečenských úkolů. 

Nová koncepce péče o zdraví lidu je vytyčena a propracována v usnesení předsednictva ÚV KSČ a vlády o 
rozvoji péče o zdraví v socialistické společnosti. Tento dokument, přijatý v souvislosti s řešením širších 
otázek životní úrovně, představuje zároveň základní politicko-ekonomické zdůvodnění nové právní opravy. 

Cesta k úpravě, kterou má přinést nový zákon, byla nastoupena zdravotnickým zákonodárstvím z let 1949 až 
1952. V tomto období byl vydán zejména zákon o jednotné preventivní a léčebné péči, zákon o hygienické a 
protiepidemické péči, zákon a příslušná vládní nařízení o zdravotnických pracovnících, zákon o výrobě a 
distribuci léčiv a nařízení o zdravotnických obvodech; později k nim přistoupila nařízení o hygienické 
ochraně vzduchu, vody, půdy a práce, o boji proti přenosným nemocem a o pohřebnictví, zákon o 
československých lázních a zřídlech a řada prováděcích předpisů. Tyto normy právně vyjádřily novou kvalitu 
socialistické ochrany zdraví a staly se zárukou rychlého rozvoje zdravotnictví; jejich význam byl však do 
značné míry historicky podmíněn a omezen obdobím, ve kterém vznikly. 

Při mimořádně rychlém vývoji bylo nutno postupně, tak jak dílčí problémy narůstaly, řešit jednotlivé úseky 
zdravotnictví širšími, ovšem stále jen dílčími úpravami. V průběhu dalšího vývoje se začaly výrazně 
projevovat nedostatky této úpravy, zejména důsledky organizační a právní izolovanosti dílčích sfér 
zdravotnictví. Současně i rozvoj vědeckého poznání a nové potřeby společnosti vyžadují revizi právního řádu 
na úseku zdravotnictví. 

Z těchto důvodů se navrhuje souborná právní úprava zabezpečující nejširší ochranu zdraví lidu podle zásady 
stanovené v čl. 15 odst. 1 Ústavy Československé socialistické republiky. Se zřetelem k tomu se též navrhuje 
použít pro nový zákon názvu "Zákon o péči o zdraví lidu", neboť toto označení postihuje celou problematiku 
úsilí společnosti o tělesnou a duševní zdatnost lidu. 

V dílčích úpravách pro jednotlivé úseky zdravotnictví nebylo možno souborně stanovit hlavní zásady péče o 
zdraví lidu, jimiž se socialistické zřízení kvalitativně liší od poměrů v kapitalistické společnosti. Tyto principy 
jsou závaznou direktivou především pro orgány a organizace při plánování a vytváření podmínek zdravého 
života a práce, i pro zdravotnická zařízení a pracovníky při výkonu zdravotnických služeb. Proto se navrhuje 
zařadit je za preambuli do čela zákona. 

Mezi úkoly společnosti v péči o zdraví lidu mají rozhodující význam povinnosti organizací při vytváření a 
ochraně zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce; proto úprava těchto povinností je navržena 
v první části zákona, v níž jsou úkoly organizací stanoveny podstatně účelněji a konkrétněji než v 
dosavadním zákoně č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči. 
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Aby péče společnosti o zdraví lidu byla účinná, musí se na jejím zabezpečování podílet i jednotliví občané. 
Také společenské organizace mají v péči o zdraví lidu zvláštní poslání. Úkolům jednotlivců a společenských 
organizací je proto věnována druhá část zákona. 

Péči o zdraví lidu zabezpečuje po odborné stránce zdravotnictví. Proto třetí část zákona řeší celistvě 
organizaci a úkoly zdravotnictví, poskytování zdravotnických služeb, jejich materiální zajištění i postavení 
zdravotnických pracovníku. Tím se odstraní nedostatky vyplývající z dosavadní izolované úpravy léčebně 
preventivní péče, hygienické a protiepidemické péče, lékárenství, lázeňství atd. 

Již v průběhu posledních let vyžadovala teorie i praxe zdravotnictví stále důslednější plynulost a 
všestrannost péče o člověka ve zdraví i v nemoci, těsnou návaznost práce jednotlivých článků zdravotnické 
soustavy i tomu odpovídající funkční, pracovní a organizační jednotu zdravotnictví. Vědecky byla 
propracována a v praxi prověřena koncepce jednotné zdravotnické soustavy, jež odpovídá principu jednoty 
organismu a prostředí. Jednotná soustava, která překračuje těsné meze dosavadních úprav jednotlivých 
úseku zdravotnictví, má zaručit při potřebné dělbě práce jednotu všech zdravotnických služeb. Nová úprava 
proto normativně zabezpečuje jednotnou zdravotnickou soustavu i rozvoj sítě zařízení a služeb v souladu s 
vědecky propracovanými koncepcemi; sleduje přitom též upevňování ústředního řízení. 

K význačným změnám, jež přináší tato část, patří uzákonění obecné bezplatnosti zdravotnických služeb pro 
všechno obyvatelstvo, která je výrazným znakem socialistického zdravotnictví a jedním z důležitých 
předpokladů pro zajištěna plné dostupnosti těchto služeb. Přiznání obecné bezplatnosti má zásadní význam, 
protože jde o nutný důsledek charakteru zdravotnických služeb v socialistické společnosti. 

Úkoly vědy a výzkumu v péči o zdraví lidu, jež tvoří čtvrtou část zákona, a řízení péče o zdraví lidu, kterému 
je věnována pátá část zákona, mohly být v dosud platných dílčích úpravách řešeny jen okrajově, s úzkým 
zaměřením na příslušný úsek zdravotnictví a bez těsné vazby na vlastní obsah péče, její organizaci a výkon. V 
zákoně jsou i tylo části nově koncipovány v širokém záběru společenská a zdravotnické problematiky. 
Zároveň se jednotně upravuje i rozhodování při poskytování zdravotnických služeb. 

V šesté části zákona je upravena náhrada nákladů a škod v souvislosti s péčí o zdraví lidu. Dále se zde 
upravuje vztah nového zákona k jiným předpisům, které se v souvislosti s ochranou jiných společenských 
zájmů týkají i této péče, vzájemná spolupráce zúčastněných orgánů při vydávání prováděcích předpisů i při 
rozhodování podle nich a vztah zdravotnictví k jiným odvětvím,která též poskytují zdravotnické služby. 

Jak byla zákonná úprava překonávána rozvojem vědeckého poznání a společenskými přeměnami, narůstal i 
počet pozměňujících, doplňujících a prováděcích předpisů. V důsledku toho se na úseku zdravotnictví 
značně ztížila orientace v platném právu a oslabila právní jistota. 

Tím naléhavější je potřeba nové, přehledné právní úpravy, která by zároveň zajistila 
žádoucí zjednodušení. Zákon spolu se šesti současně připravovanými vyhláškami (o zdravých životních 
podmínkách, o opatřeních proti přenosným nemocem, o poskytování léčebně preventivní péče, o soustavě 
zdravotnických zařízení, a zdravotnických pracovnících a o dalších odborných pracovnících ve zdravotnictví a 
o pohřebnictví) nahradí 5 zákonů, 6 vládních nařízení, 9 nařízení ministra zdravotnictví a 24 vyhlášek, kromě 
dalších obecně závazných směrnic ministerstva zdravotnictví. 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

První část 

Vytváření a ochrana zdravých podmínek a způsobu života a práce 

V souladu s významem společenských úkolů při ochraně a rozvoji zdraví lidu upravuje první část zákona 
povinnosti organizací při vytváření a ochraně zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce. Tyto 
povinnosti stanovil již § 3 zákona č. 4/1952 Sb., pouze však vytýčením zásady, že každý, kdo může svou 
činností ovlivnit životni podmínky, je povinen činit potřebná hygienická opatření. Toto ustanovení však pro 
svou povšechnost nemělo potřebnou váhu. 

Základní ustanovení obsažená v tito části se týkají ochrany zdraví především z hledisek hygienických, 
epidemiologických a fyziologických. 
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Na prvém místě (§ 1) se ukládají úkoly organizacím. Pojmu "organizace" je v osnově použito v nejširším 
smyslu zahrnujícím vedle organizací rozpočtových a hospodářských také jiné instituce včetně společenských 
organizací, pokud plněním společenských úkolů ovlivňují péči o zdraví. Protože i nadřízené orgány jsou při 
plnění svých hospodářských a kulturních úkolů povinny současně zabezpečovat ve své rozhodovací a řídící 
činnosti, také zdraví občanů, stanoví se tomu odpovídající úkoly i těmto orgánům. 

Rozsah povinností, které jsou organizacím a orgánům tímto zákonem ukládány, zahrnuje nejen opatření, 
která mají zamezit škodlivému působení vnějšího prostředí na lidské zdraví, ale také opatření k posilování 
zdraví občanů, zejména usměrňováním jejich způsobu života a práce podle fyziologických zásad a jejich 
výchovou ke zdravému způsobu života a práce. V tom jsou úkoly stanovené novým zákonem širší proti 
dosavadní úpravě. 

Podle objektu péče se v souladu s členěním hygieny jako vědního oboru dělí také hygienické úkoly na 
jednotlivé zásadní úseky (§ 2); toto dělení ovšem není vyhraněné. Zvýšenou péči musí orgány a organizace 
věnovat i výchově občanů ke zdravému způsobu života a práce (§ 3). 

Podrobnější rozvedení těchto základních povinností je závazně stanoveno v předpisech, které se současně 
vydávají k provedení tohoto zákona, zejména ve vyhlášce o zdravých životních podmínkách. Vztah těchto 
povinností k souběžným povinnostem orgánů a organizací podle jiných předpisů je upraven v § 85 zákona.  

V zákoně je konkretizován požadavek, aby plnění úkolů v péči o zdraví bylo nedílnou součástí veškeré 
hospodářské a ostatní společenské činnosti. Proto ustanovení § 4 vytyčuje zvlášť významné funkce a úkoly 
rozvoje hospodářství a společenského života, při nichž musí být zabezpečovány hygienické požadavky. 

Povinnost organizací a orgánů vyžadovat si závazné posudky orgánů hygienické služby (§ 5) se přejímá z 
dosavadního zákona č. 4/1952 Sb. Včasným vyžádáním těchto posudků se má zabránit vzniku takových 
zdravotních závad, které by se později nedaly odstranit vůbec, nebo by se daly odstranit jen s neúměrnými 
náklady. Závazný posudek orgánů hygienické služby, který je odbornou expertizou ke konkrétním otázkám 
vlivu zevních podmínek na zdraví obyvatel, má z hlediska své funkce dvojí povahu: je-li vydáván pro potřebu 
orgánů, jimž přísluší o věci rozhodovat, vystupuje do popředí charakter odborného posudku, jehož 
závažnost je dána významem chráněných zájmů; je-li posudek vydáván organizaci, jejíchž práv a povinností 
se přímo týká, má charakter správního rozhodnutí. Výčet obsažený v § 5 odst. 1 uvádí hlavní skupiny 
činností a opatření, k nimž bude nutno si vyžádat závazný hygienický posudek. V jiných případech, kdy 
organizace budou mít pochybnosti o potřebě a o obsahu svých opatření, se jim dává možnost, aby svá 
opatření s orgány hygienické služby jen konsultovaly. 

Konkrétní vymezení jednotlivých případů je svěřeno prováděcí vyhlášce o zdravých životních podmínkách. 

Potřebný soulad při řešení hygienických otázek, které se týkají též jiných souvisících zájmu, je zabezpečen 
ustanovením § 85. Povinnost vyžádat si závazný posudek postihuje především tu organizaci, která vykonává 
nebo plánuje činnost dotýkající se ochrany zdraví. Pokud jde o hygienickou ochrana při dovozu, vyžaduje si 
závazný posudek odběratelský podnik. Tím však není dotčena povinnost podniku zahraničního obchodu 
přezkoumat, zda je tato podmínka splněna. 

S hygienickými úkoly jsou těsně spjaty povinnosti organizací a orgánů v boji proti přenosným nemocem (§ 
6). V situacích, kdy vznikla nebo hrozí epidemie, je třeba učinit mimořádná opatření, která jsou v § 6 
formulována v souladu s dosavadními zkušenostmi. Tato opatření ukládají orgány hygienické služby, popř. 
podle předpisů o národních výborech příslušné orgány státní moci a správy. Oprávněním zakázat nebo 
omezit nakládání se zvířaty nebo surovinami živočišného původu není dotčeno obdobné oprávnění odborně 
způsobilých veterinárních pracovníků podle zákona o veterinární péči. Součinnost orgánů hygienické služby 
při opatřeních proti nákazám přenosným ze zvířat na lidi a ve věcech týkajících se potravin a surovin 
živočišného původu je zabezpečena ustanovením § 85. 

Zákon také vytyčuje hlavní formy zabezpečení úkolů v péči o zdraví (§ 7). Na předním místě se zde 
zdůrazňuje organizace a kontrola prováděni hygienických zásad, jimiž se rozumějí pravidla socialistického 
soužiti v oblasti hygieny bez ohledu na to, jsou-li stanovena v právním řádu. Výslovně se ukládá organizacím 
také povinnost spolupůsobit při výkonu zdravotnických služeb a při zařazování do práce nebo k jiné činnosti. 
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Zvláštní povinnosti souvisící především s rozvojem závodních zdravotnických zařízení jsou z důvodu věcné 
systematiky obsaženy v příslušných dalších oddílech. Tyto povinnosti, které v podstatě byly již z největší 
části stanoveny dosavadními dílčími úpravami, jsou nyní shrnuty přímo v zákoně. 

Pravomoc stanovená v § 8 odst. 1 je dosud vyhrazena ustanovením § 8 zákona č. 4/1952 Sb. ministru 
zdravotnictví. Zkušenosti ukázaly, že bude účelnější přenést tuto působnost přímo na národní výbory, které 
uvedená opatření nařídí zpravidla na návrh příslušných orgánů hygienické služby, místní národní výbory na 
návrh obvodních lékařů. 

Porušování základních požadavků hygieny musí nýt posuzováno jako projev poškozující výstavbu socialismu 
a komunismu. Takové jednání bude stíháno zejména podle ustanovení trestního zákona nebo zákona o 
úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku. Dosavadní specifická sankce (penále do 1 
miliónu Kčs) podle vyhlášky ministerstva financí č. 178/1960 Sb. pro porušování povinností k ochraně čistoty 
ovzduší je nyní přizpůsobena režimu tohoto zákona (§ 8 odst. 2). I když pokuta udělená podle tohoto 
ustanovení a prováděcí vyhlášky o zdravých životních podmínkách postihuje podnik, může být její náhrada 
vyžadována na odpovědných pracovnících podniku, kteří tuto škodu zavinili. Oprávnění vodohospodářských 
orgánů ukládat majetkové sankce je založeno v § 12 odst. 3 zákona č. 11/1955 Sb., o vodními hospodářství 
(vyhláška č. 13/1959 Sb.). 

Druhá část 

Účast občanů a poslání společenských organizací v péči o zdraví lidu 

Souběžně s úkoly uloženými organizacím jsou stanovena také práva a povinnosti občanů. Úprava vychází z 
uvědomělé účasti občanů na všech opatřeních týkajících se péče o zdraví a z uvědomělého jednání každého 
občana k ochraně jeho vlastního zdraví i zdraví spoluobčanů (§ 9 a 10). I když tu jde především o morální 
povinnost, může mít její nedodržování popřípadě i právní důsledky, zejména pokud by šlo o porušení právní 
povinnosti dodržovat zásady socialistického soužití. 

Základní povinnosti občana uvedené v § 11 jsou podrobněji rozvedeny jednak v prováděcích předpisech o 
zdravých životních podmínkách a o opatřeních proti přenosným nemocem, jednak v předpisech o 
poskytování léčebně preventivní péče; zde jde zejména o náležitosti vyžadované v souvislosti s 
uplatňováním nároku na poskytnuti zdravotnických služeb. Náhrada event. škody se poskytuje podle § 84. 

V péči o zlepšení zdraví lidu vykonaly společenské organizace (§ 12 a 13), zejména Revoluční odborové 
hnutí, Československý červený kříž, Československý svaz mládeže, Československý svaz tělesné výchovy a 
Československý svaz pro spolupráci s armádou velmi záslužnou práci organizátorskou činností při zajišťování 
úkolů v hospodářské a kulturní výstavbě, ve výchově pracovníků k dodržování správných hygienických zásad, 
v masově politické práci a ve zdravotní výchově občanů. Význam této práce vzrůstá zejména tím, že 
vytváření a ochrana zdravých životních a pracovních podmínek se stává záležitostí pracujících samých. 

S prohlubováním socialistické demokracie se činnost společenských organizací i na úseku péče o zdraví ještě 
dále rozvine. Je proto třeba, aby se všechny společenské organizace v nejširší míře zapojily do aktivní účasti 
na uskutečňování opatření směřujících k ochraně a upevňování zdraví obyvatelstva, zejména k prohloubení 
zdravotní výchovy, aby každý jejich člen považoval za svou samozřejmou povinnost podílet se na vytváření 
optimálních životních a pracovních podmínek a bojoval za zvýšení kultury života a práce. 

Třetí část 

Zdravotnictví 

Hlavním úkolem zdravotnictví, které zabezpečuje péči o zdraví lidu především odbornou činností 
zdravotnických orgánů a zařízení; je - vedle úkolů stanovených obecně v části první pro všechna odvětví - 
organizovat a řídit poskytování zdravotnických služeb. Tyto služby se zaměřují na péči o zdravotní 
uvědomění (zdravotní výchova obyvatelstva), na usměrňování péče o zdravé životní podmínky (činnost na 
úseku hygieny a boje proti přenosným nemocem) a na péči o organismus člověka (léčebně preventivní 
péče). 
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Zdravotnické služby jsou poskytovány zdravotnickými zařízeními, a to zařízeními zdravotní výchovy 
obyvatelstva, zařízeními hygienické služby a zařízeními léčebně preventivní péče. Aby byly obyvatelstvu 
zabezpečeny všestranné a plynulé zdravotnické služby, musí zdravotnická zařízení dbát o účelnou dělbu 
svých úkolů a vzájemně úzce spolupracovat a musí být i organizačně těsně spojena. Proto jsou zdravotnická 
zařízení řízená národními výbory - s výjimkou územních jeslí - začleněna do okresních nebo krajských ústavů 
národního zdraví. 

Poskytovaní zdravotnických služeb je přímo závislé na činnosti dalších zdravotnických organizací, které 
zabezpečují zásobování léčivy a zdravotnickými potřebami (včetně produktu přírodních léčivých zdrojů), 
výchovu a výuku zdravotnických pracovníků a vědeckovýzkumnou činnost ve zdravotnictví. Vzhledem k 
tomu musí být činnost těchto organizací účelně skloubena se zdravotnickými službami, a proto musí 
zdravotnická zařízení tvořit s ostatními zdravotnickými organizacemi jednotně řízenou a odborně vedenou 
zdravotnickou soustavu. 

Rozsah i obsah poskytovaných zdravotnických služeb se rozšiřuje souběžně s rozvojem národního 
hospodářství a s novými poznatky lékařské vědy: Zároveň s tím se také zvyšuje úroveň těchto služeb a jejich 
dostupnost. Pro plnou dostupnost zdravotnických služeb je závažná též otázka, zda se poskytují bezplatně 
nebo zda se za ně platí úhrada. V socialistické společnosti je zásada bezplatnosti zdravotnických služeb pro 
všechny občany nezbytným požadavkem; proto se také v tomto oddílu tato zásada výslovně stanoví (§ 14 
odst. 2). 

Bezplatnost zdravotnických služeb nebyla u nás ještě v plném rozsahu uskutečněna; nevztahuje se dosud na 
osoby jednotlivě hospodařící. I když počet těchto osob je již minimální (k 31. 12. 1964 51 441 osob) a zčásti 
jsou jim zdravotnické služby již dnes podle zdravotnických předpisů poskytovány bezplatně, má uzákonění 
obecné bezplatnosti zásadní význam zdravotně politický i ekonomický. Je třeba zdůraznit, že uvedené osoby 
se stanou v nejbližší době družstevníky, popř. zaměstnanci nebo důchodci. Jakékoliv zhoršení jejich 
zdravotního stavu v důsledku toho, že by nevyžadovaly zdravotnické služby proto, že by za ně musily platit 
úhradu, by se později nepříznivě projevilo na jejich zdraví i zvýšenými požadavky na bezplatnou péči a 
důchodové zabezpečení. Nehledíc k těmto zdravotně politickým důvodům, není dosavadní úprava ani 
efektivní, poněvadž je zbytečně komplikovaná a vyžaduje zvýšených administrativních nákladů. 

Zdravotnická zařízení při léčebně preventivní péči provádějí i některé výkony a poskytují určité služby, které 
překračují rámec bezplatných zdravotnických služeb a blíží se svou povahou ostatním službám 
poskytovaným obyvatelstvu za náhradu. Proto občané, pokud budou takové výkony a služby požadovat, 
budou za ně zcela výjimečně platit příplatky, které ovšem představují jen část nákladů spojených s 
poskytovanými službami. Příplatky se budou platit např. za některé protetické výkony v péči o chrup, za 
ortopedickou obuv, za péči o děti v dětských domovech a v jeslích a za umělé přerušení těhotenství. Rovněž 
při poskytování lázeňské péče, která je v podstatné části bezplatná, se ve stanoveném rozsahu vyžadují 
příplatky. Mimo to může být lázeňská péče ve vhodných případech poskytována na žádost občanů i za 
úhradu. 

Vedle uvedených výkonu a služeb jsou ve zdravotnických zařízeních výjimečně poskytovány i určité služby, 
které nemají povahu léčebně preventivní péče a za něž se proto vybírá úhrada; je to např. úhrada za 
některé kosmetické výkony a náhrada nákladů ošetřování v protialkoholní záchytné stanici. 

Pokud se budou v souvislosti s poskytováním zdravotnických služeb vybírat správní, manipulační a obdobné 
poplatky, bude jejich úprava provedena zvláštními předpisy, popřípadě budu pojata přímo do předpisů 
vydaných k provedení tohoto zákona. 

Protože se zdravotnické služby stále rozvíjejí podle měnících se poznatků vědy, potřeb obyvatelstva a 
ekonomických možností, vyhrazuje se prováděcím předpisům bližší úprava rozsahu zdravotnických služeb a 
podmínek a způsobu jejich poskytování včetně vybírání příplatků a úhrad (§ 14 odst. 2 a 3). 

K významným předpokladům vysoké úrovně zdravotnických služeb patří týmová forma práce pracovníků 
zdravotnických zařízení. Při vysoké specializaci lékařské vědy a bohaté odborné členitosti zdravotnických 
pracovišť musí být čeleno nebezpečí, že by nebyl zajištěn celistvý pohled a komplexní péče o člověka. Proto 
na čelném místě této části (§ 15 odst. 1) je zdůrazněna zásada kolektivní práce, jež je též umožňována 
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účelným soustřeďováním zdravotnických pracovišť i pracovníků a důsledným uplatňováním nových metod 
práce. 

Zásada všestrannosti a plynulosti zdravotní péče se nejvýrazněji projevuje při poskytování služeb ve 
zdravotnických obvodech, které jsou základním článkem zdravotnické soustavy (§ 15 odst. 2). Ve 
zdravotnických obvodech obvodní lékaři spolu s ostatními pracovníky aktivně pečují o zdraví obyvatelstva: 
vykonávají hygienicko-epidemiologickou činnost, poskytují léčebně preventivní péči a obstarávají i zdravotní 
výchovu obyvatelstva; přitom používají též dispenzární metody práce (§ 25), která spočívá zejména v aktivní 
a soustavné péči o zdravé a nemocné s plným uplatněním preventivního zaměření. Úkolem pracovníků v 
obvodech je také zprostředkovat občanům poskytování potřebných dalších odborných služeb, které jim 
nemohou být poskytnuty v obvodních zdravotnických zařízeních a pro něž jsou příslušná zdravotnická 
zařízení vyššího stupně. 

Zdravotnické služby 

S rozvojem socialistické společnosti stále roste význam uvědomělého jednání občanů ve všech odvětvích 
hospodářského a kulturního života. I pro rozvoj péče o zdraví má zdravotní uvědomění občanů mimořádnou 
důležitost; zdravotní výchověobyvatelstva (§ 16) je proto věnována zvýšená pozornost. 

Má-li zdravotní výchova obyvatelstva řádně plnit svoji funkci, musí se správně zaměřovat na rozhodující 
otázky, zejména vytváření a ochranu zdravého životního prostředí, zdravého režimu dne, výživy, prevence 
nemocí a aktivního upevňování zdraví. Přitom tematika zdravotně výchovných akci musí vycházet z dané 
zdravotní situace v okrese, v obvodě, na závodě atd. 

Zdravotní výchova obyvatelstva může být jen tehdy plně účinná, bude-li se na ní pod ideovým vedením 
zdravotnických pracovníků podílet jak rodina a škola, tak i společenské organizace a stane-li se trvalou 
metodou práce všech zdravotnických pracovníků, především pak pracovníků ve zdravotnických obvodech. 
Proto zákon výslovně ukládá povinnost plnit úkoly zdravotní výchovy všem zdravotnickým pracovníkům jako 
nedílnou součást jejich běžné činnosti (§ 17). 

Významným posláním všech zdravotnických pracovníků při vytváření a ochraně zdravých životních 
podmínek je činnost na úsekuhygieny a boje proti přenosným nemocem (§ 18 a 19). Proto se musí všichni 
zdravotničtí pracovníci podle povahy své práce podílet na vytváření příznivého hygienického stavu jako 
odborní poradci orgánů a organizací a odborně je usměrňovat. V souvislosti s těmito úkoly je třeba 
zdůraznit i povinnost zdravotnických organizací příkladně pečovat o hygienu a protiepidemická opatření 
přímo v provozu zdravotní služby. 

Toto své poslání při zvyšování hygienické úrovně života plní a prosazují zdravotničtí pracovníci, zejména 
obvodní lékaři, především na základě své odborné a společenské autority, která vyplývá z jejich významného 
postavení. Hlavní metodou přitom je metoda přesvědčovací. Přesto se vyskytnou případy, kdy je nutno 
zabránit bezprostřednímu nebezpečí závazným rozhodnutím. Zákon proto dává obvodním lékařům a podle 
potřeby i dalším lékařům (např. dorostovým lékařům) k tomu účelu nezbytně nutnou mimořádnou 
pravomoc (§ 19 odst. 2). V situacích, kdy nehrozí nebezpečí z prodlení, hlásí obvodní lékař závadu 
národnímu výboru, popř. podniku anebo orgánu hygienické služby. 

Zvláštní postavení a úkoly v odborném řízení péče o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek mají 
orgány a zařízení hygienické služby (§ 19 odst. 3), které plní v podstatě tyto hlavní úkoly: stanoví hygienické 
požadavky pro vytváření a ochranu zdravých životních podmínek a požadavky pro boj proti přenosným 
nemocem a dozírají na jejich dodržování. 

Léčebně preventivní péče se člení v zásadě na péči ambulantní a péči ústavní (§ 20 as 21.). 

Ambulantní péče spočívá především v poskytování obvodních služeb, tj. péče poskytované v územních a 
závodních zdravotnických obvodech. V územních obvodech jsou poskytovány služby obvodního lékaře, 
obvodního dětského lékaře, ženského lékaře a zubního lékaře, popř. dentisty. V závodních obvodech se 
určují odborné služby podle druhu výroby, provozu závodu a složení zaměstnanců. Obvodní služby v 
obvodech začleněných do polikliniky poskytuje nemocnice s poliklinikou, popř. další poliklinika, v ostatních 
obvodech, zejména na venkově a v okrajových částech města, je poskytuje obvodní zdravotnické středisko, 
popř. jeho vysunutá pracoviště (lékařské stanice, dětské poradny a ženské poradny). Obvodní služby se 
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poskytují podle potřeby i v bytě (návštěvní služba v rodině) nebo na jiném místě, kde je nutno nemocnému 
péči poskytnout. 

V době mimo provoz zdravotnických zařízení poskytujících obvodní služby zajišťuje ambulantní péči lékařská 
pohotovostní služba. 

Pokud je ve velkých městech zřízena záchranná služba, lze si vyžádat pomoc lékaře této služby ve zvlášť 
závažných případech, kdy je bezprostředně ohrožen život nemocného. Nelze-li včas dosáhnout příslušného 
lékaře nebo pohotovostní, popř. záchranné služby, může si nemocný vyžádat první pomoc do kteréhokoli 
dosažitelného zdravotnického pracovníka, jestliže by bez této pomoci byl ohrožen život nebo vážně 
ohroženo zdraví nemocného. 

Ostatní odborné ambulantní služby poskytuje nemocnice s poliklinikou, popř. poliklinika. Některé odchylky 
platí při poskytování lázeňské péče. 

Ústavní péče spočívá v poskytování odborné páče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, tj. v nemocniti nebo v 
odborném léčebném ústavu. 

Ústavní lázeňská péče (§ 22), pokud se poskytuje pracujícím, je na rozdíl od jiných služeb poskytovaných v 
rámce léčebně preventivní péče též věcnou dávkou nemocenského pojištění. Proto, nejde-li o lázeňskou 
péči o děti do 15 let a o osoby stižené určitými nemocemi, které jsou výslovně určeny v indikačním 
seznamu, povolují lázeňskou péči organy Revolučního odborového hnutí a orgány sociálního zabezpečení, 
jakož i jiné orgány a organizace, na jejichž účet má být lázeňská péče poskytnuta. 

Důležitým předpokladem úspěšné ambulantní i ústavní péče je poskytování hodnotných a účinných léků a 
zdravotnických potřeb (§ 23). Léky jsou tu míněny léčiva (včetně léčivých přípravků) nebo jejich směsi 
upravené do vhodné formy a vydávané nemocnému do rukou lékaře. Vedle léků slouží buď výlučně nebo 
převážně účelům léčebné preventivní péče i zdravotnické potřeby, mezi něž se zahrnují především léčebné 
a ortopedické pomůcky. Léky a jiné zdravotnické potřeby se poskytují nemocným buď již přímo při 
provádění léčebně preventivních výkonů, anebo pokud je nemocní potřebují později, na předpis lékaře. 
Podmínky a způsob předpisování a výdeje léků a zdravotnických potřeb na účet státní zdravotní správy se 
blíže určuje prováděcími předpisy. 

Vedle léků a zdravotnických potřeb poskytovaných na účet: státní zdravotní správy jsou vydávány v 
lékárnách též léky, které nejsou vázány na lékařský předpis; takové léky, jejichž seznam je vyvěšen v 
lékárnách, si mohou občané koupit. Obdobně si mohou koupit i některé léčebné a ortopedické pomůcky; 
pokud požadují zhotovení ortopedických pomůcek v náročnějším než standardním provedení, uhrazují též 
rozdíl v ceně takového vyhotovení. 

Výdej veterinárních léčiv a veterinárních potřeb v lékárnách se provádí podle směrnic stanovených 
ministerstvem zdravotnictví v dohodě s ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství (§ 85). 

Podle pracovněprávních předpisů, zákonů o nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení a dalších 
předpisů je zjištění zdravotního stavu občana významným předpokladem pro rozhodování o mnoha 
otázkách značného společenského významu, především ve vztahu k práci. Odpovědné odborné posouzení 
zdravotního stavu občana a jeho způsobilosti je nedílně spjato se systematickou komplexní léčebně 
preventivní péčí. Proto zákon vychází ze zásady, že posudková činnost (§ 24) je nedílnou součástí léčebné 
preventivní péče. 

Z hlediska jednotlivce i společnosti má mimořádný význam posuzování způsobilosti k práci, zvláště 
hodnocení dočasné nebo dlouhodobé neschopnosti k práci pro nemoc. Úroveň této posudkové činnosti, při 
níž nejde jen o posuzování pracovní schopnosti, ale zároveň o hodnocení úrovně diagnostiky a léčení, se od 
doby, kdy se stala součástí léčebně preventivní péče, podstatně zvýšila. Přesto se posudková služba často 
vykonává formálně a plně se jí nevyužívá ke zlepšení diagnostiky a léčení. Proto je nutné provést komplexní 
zhodnocení posudkové činnosti státní zdravotní správy a sociálního zabezpečení a vytvořit potřebné 
předpoklady pro její zlepšení. Navrhovaný zákon nemění ničeho na dosavadní organizačně právní úpravě 
této služby. 
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V případech, kdy se občan cítí dotčen ve svých právech posudkovým výrokem, bude mít možnost podat 
proti posudkům opravný prostředek podle § 83. 

Zákon zdůrazňuje v metodách práce zdravotnických zařízení (§ 25) především aktivní povahu služeb, které 
mají občanům poskytovat. Okruh osob, u nichž jsou prováděny preventivní prohlídky, je stanoven v 
prováděcích předpisech o opatřeních proti přenosným nemocem a o poskytování léčebně preventivní péče. 

Vyšetřovací a léčebné výkony se provádějí v naprosté většině případů se souhlasem nebo za předpokladu 
souhlasu nemocného. Výjimečné případy, kdy tomu tak není, jsou stanoveny v § 25 odst. 2 a v § 26 odst. 3 a 
4. Písemné prohlášení nemocného o odmítnutí potřebného výkonu (negativní revers) má význam důkazu o 
tom, že nemocný byl upozorněn na povahu výkonu a možné důsledky a s provedením výkonu nesouhlasil. 
Revers však nezbavuje odpovědnosti za řádné poskytnutí péče podle pravidel lékařské vědy (lege artis). Jde-
li o osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům v tom rozsahu, aby mohly nutný souhlas projevit 
vlastním právním úkonem, je třeba podle ustanovení občanského zákoníku souhlasu jejich zákonných 
zástupců, zpravidla rodičů, popřípadě opatrovníka, ve výjimečných případech soudu. 

Ústavní péče bez souhlasu nemocného (§ 27) předpokládá jeho zadržení ve zdravotnickém zařízení 
(detenci). Dosud bylo k detenci třeba soudního řízení, které se ukázalo neúčelným; nebylo proto pojato do 
nového občanského soudního řádu. Místo toho se zavádí úprava, podle níž se bude zadržení nemocného v 
ústavu oznamovat národnímu výboru; ten bude mít pak možnost buď z vlastního podnětu anebo na žádost 
zúčastněných osob nebo orgánů toto opatření po odborném posouzení přezkoumat, popřípadě je zrušit. 
Soudu se vyhrazuje přezkoumat rozhodnutí národního výboru o převzetí nemocného do ústavní péče bez 
jeho souhlasu jen v případech, kdy nemocný byl přijat do takové péče pro duševní poruchu. 

Nedostatečně jsou dosud upraveny právní důsledky léčby prací, která se zaměřuje k navrácení nemocného 
do původního, popř. do jiného vhodného zaměstnání (§ 28). Protože výkon pracovní činnosti sleduje cíle 
léčebné a je vykonáván za zvláštních podmínek, je třeba výslovně vyloučit pracovněprávní charakter této 
činnosti. Jde o osoby, které jsou ve stavu práce neschopných a zpravidla pobírají dávky nemocenského 
pojištění nebo sociálního zabezpečení. Je zároveň třeba umožnit účelnou dispozici příjmy z této činnosti; 
těchto částek má být zčásti použito především k vytvoření optimálních podmínek pro osoby, které se 
účastní těchto prací (včetně opatření pracovního oděvu a ostatních potřeb, dopravy, zvýšeného dozoru 
atd.). Ostatní část příjmu je majetkem ošetřovaných osob. Jestliže se léčebná rehabilitace vykonává na 
pracovištích organizace některého průmyslového, zemědělského nebo jiného závodu, jsou účastníci této 
léčby chráněni pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání podle pracovněprávních předpisů. 

Projevem vysokého zdravotního uvědomění a občanské vyspělosti je dobrovolné dárcovství krve a jiných 
tkání a orgánů pro potřeby léčebně preventivní péče a vědeckovýzkumné práce (§ 29). Dokladem této 
uvědomělosti je zejména stálý růst počtu čestných dárců krve, kteří za tuto službu přijímají jen čestná 
uznání. Vedle nich ovšem jsou ještě dárci krve, kterým se podle dosavadních předpisů poskytuje příspěvek 
na zlepšené stravování. Protože může jít, zejména při darování orgánů, o velmi závažné zásahy do 
organismu, stanoví zákon záruku maximální ochrany dárce i příjemce. Podrobnější ustanovení o tom 
obsahují předpisy o poskytování léčebně preventivní péče. 

Ve zdravotnických zařízeních je nutno provádět některé výkony, které sice někdy nesledují léčebné účely, 
ale které musí být vždy prováděny v hygienických podmínkách, kvalifikovanými pracovníky a odborným 
způsobem. 

Je to především u znělé přerušení těhotenství, která je upraveno na základě zvláštního zákona č. 68/1957 
Sb. vládním nařízením č. 126/1962 Sb. ve znění vládního nařízení č. 95/1964 Sb. a směrnicemi poř. č. 
72/1962 Sb. NV. 

Dále je to sterilizace (§ 30), tj. lékařský výkon, jímž se trvale zabraňuje plodnosti, aniž se odnímají pohlavní 
žlázy. Dosud se provádí a je právně upravena pouze sterilizace žen v případech, kdy jsou dány zdravotní 
důvody a kdy tedy sterilizace má povahu léčebného výkonu (instrukce reg. č. 94/P-1958). Pokud by se 
ukázala potřeba provádět sterilizaci žen i z jiných vážných důvodů, popř. sterilizaci mužů, musely by být 
podmínky, za nichž by se tak mohlo stát, stanoveny ministerstvem zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými 
ústředními orgány. 
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Bližší úprava zdravotní pitvy (§ 31) je obsažena v prováděcí vyhlášce o pohřebnictví. 

Bezplatná léčebně preventivní péče se československým občanům poskytuje zpravidla na území ČSSR. 
Výjimku tvoří případy, kdy čs. občané byli vyslání do zahraničí, např. jako členové delegací, na práce 
obstarávané čs. organizacemi v cizině a z jiných důvodů veřejného zájmu. Nelze-li zabezpečit v těchto 
případech lékařskou pomoc vlastními zdravotnickými pracovníky doprovázejícími čs. občany v zahraničí, 
hradí se přiměřené náklady nutného léčení (§ 32). V ostatních případech, zejména při zahraničních cestách v 
soukromém zájmu občana se zpravidla hradí náklady léčení jen do výše nákladů, které by si vyžádalo takové 
léčení na území ČSSR. O náhradě nákladů rozhoduje okresní ústav národního zdraví příslušný podle 
posledního pobytu občana v tuzemsku s výjimkou nákladů léčení pracovníků vyslaných do zahraničí úřady, 
orgány a organizacemi se sídlem v Praze, kdy se rozhodování soustřeďuje do Ústavu národního zdraví hl. m. 
Prahy. Ve zcela výjimečných případech, kdy nezbytnou specializovanou péči nelze zajistit v ČSSR, lze povolit 
léčení v zahraničí podle směrnic ministerstva zdravotnictví. 

Poskytovaní bezplatné péče cizím státním příslušníkům při jejich přechodném pobytu v ČSSR (§ 33) se řídí 
především mezistátními úmluvami o zdravotnické spolupráci, popřípadě o spolupráci na poli sociální politiky 
a sociálního zabezpečení. V jiných případech se za péči poskytnutou cizincům zpravidla vyžaduje úhrada. 
Úprava týkající se cizích státních příslušníků se bude vztahovat též na osoby bez státní příslušnosti 
(bezdomovce). 

Jednotná zdravotnická soustava 

K základním předpokladům dobré úrovně, dostupnosti a účinnosti zdravotnických služeb patří účelně 
uspořádaná a jednotně řízená zdravotnická soustava (§ 34). Tuto soustavu tvoří zdravotnická zařízení a dále 
ostatní zdravotnické organizace, která pro zdravotnické služby vychovávají pracovníky, popř. se účastní na 
jejich výchově, obstarávají zásobování léčivy a zdravotnickými potřebami a konají vědeckovýzkumnou 
činnost. 

Zákon počítá s dosavadními kategoriemi zdravotnických zařízení (§ 35 odst. 1). Stejně tak se zachovávají i 
okresní a krajské ústavy národního zdraví (§ 36), v nichž jsou zahrnuta všechna zdravotnická zařízení řízená 
okresními a krajskými národními výbory a které se i jako organizační a hospodářské celky plně osvědčily. 
Proto se též výslovně v zákoně stanoví, že ústav národního zdraví je účastníkem pracovněprávních vztahů; 
tím se ústavům národního zdraví přiznává pracovněprávní subjektivita, tj. způsobilost vystupovat svými 
orgány vlastním jménem o pracovněprávních vztazích, zavazovat se a nabývat práv z pracovního poměru, 
řídit a organizovat práci, závazně stanovit pracovní úkoly pracovníkům a v případech neplnění povinností jim 
ukládat kárná opatření. 

Zařízení zdravotní výchovy obyvatelstva se budují ve dvou typech, a to okresní (městské) ústředí zdravotní 
výchovy a krajské ústředí zdravotní výchovy (§ 3). 

Zařízení hygienické služby (§ 38), tj. hygienické stanice, se zřizují rovněž ve dvou typech, a to jako okresní 
hygienické stanice a krajské hygienické stanice. Okresní hygienické stanice provádějí všechna základní 
vyšetřování terénní i laboratorní pro služby obyvatelstvu okresu; krajské hygienické stanice provádějí zvlášť 
kvalifikované úkony, jež nemohou být zajištěny v okresních stanicích, a řeší též plánované 
vědeckovýzkumné úkony. 

Základním celkem zařízení léčebně preventivní péče jsou nemocnice s poliklinikou a dalšími územními a 
závodními zařízeními ambulantní péče (§ 39). Nemocnice s poliklinikou se zřizují ve třech typech. K zajištěni 
léčebně preventivní péče pracujících velkých závodů se zřizují závodní nemocnice s poliklinikou a dalšími 
závodními ambulantními zařízeními. 

Na tato zařízení léčebně preventivní péče navazují odborné léčebné ústavy (§ 40). Lékárny a zdravotnická 
zařízení určená pro výdej zdravotnických potřeb (§ 41) rovněž tvoří v rámci ústavů národního zdraví s 
ostatními zařízeními léčebně preventivní péče organizační jednotu. K zařízením léčebně preventivní péče se 
přiřazují zvláštní zařízení pro péči o děti ve věku do 3 let (§ 42). 

Do jednotné zdravotnické soustavy nepatří zařízení pro první pomoc, lůžkové ošetřovny a jiná pomocná 
zařízení (§ 46) zřizovaná a provozovaná podniky nebo jinými organizacemi; tato zařízení slouží jen ke 
krátkodobému ošetřování nebo pozorování těch nemocných, u nichž povaha nemoci nevyžaduje ústavní 
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léčebně preventivní péči a jimž při jejich ubytovacích poměrech nemůže být poskytnuto dobré domácí 
ošetření. 

Součástí jednotné zdravotnické soustavy nejsou též soukromé ordinace lékařů a dentistů, které ještě byly v 
nepatrném počtů zachovány. Pro provoz těchto ordinací platí vyhláška č. 129/1958 Ú. l., instrukce poř. č. 
89/1958 Sb. instr. (na Slovensku poř. č. 123/1958 Zb. inštr.) a vyhláška min. zdrav. č. 209/1958 Ú. l. Tyto 
předpisy zůstávají nadále v platnosti. 

Účelné a koordinované poskytování zdravotnických služeb vyžaduje, aby všechna zdravotnická zařízení byla 
uspořádána v jednotnou celostátní síť. K tomu účelu vypracují ministerstvo zdravotnictví a krajské a okresní 
národní výbory perspektivní síť zdravotnických zařízení. 

Aby bylo dosaženo potřebné jednoty při zřizování, správě a provozu zdravotnických zařízení, vydá 
ministerstvo zdravotnictví bližší předpisy, zejména vyhlášku o soustavě zdravotnických zařízení obsahující 
podrobnější ustanovení o typech, funkční náplni a členění jednotlivých zařízení, o rozvíjení jejich sítě a o 
určování jejich spádových území (§ 4) 

Přírodní léčebné lázně a přírodní léčivá zdroje 

Přírodní léčebné lázně (§ 48) a přírodní léčivě zdroje (§ 52), na něž je Československá socialistická republika 
zvláště bohatá, jsou pro své léčivé účinky důležitým činitelem v péči o zdraví; proto je třeba jim poskytovat 
účinnou ochranu a vytvářet nejpříznivější podmínky pro jejich další rozvoj. K tomu účelu byl již vydán zákon 
č. 43/1955 Sb., o československých lázních a zřídlech. Protože se tento zákon osvědčil, přejímá se v podstatě 
jeho obsah i do nové úpravy. 

Ochrana přírodních léčebných lázní (§ 50 a 51) se zabezpečuje lázeňskými statuty, stanovením ochranných 
pásem a jinými ochrannými opatřeními. V lázeňských statutech nelze pro lázeňské území stanovit jen nutná 
ochranná opatření, nýbrž je nutno v zájmu zachování zvláštního rázu lázeňských míst upravit i způsob 
hospodářského a kulturního života v lázeňském místě. Pro ochranu přírodních léčebných lázní ve většině 
případů nestačí opatření stanovená v lázeňských statutech a musí se zabránit škodlivým účinkům též v okolí 
lázeňského místa. Je proto nutno kolem lázeňského místa vytyčit ochranná pásma, v nichž se rovněž jako na 
lázeňském území zakáže nebo omezí některá hospodářská činnost a u jiné činnosti se zabezpečí, aby byla 
vykonávána tak, aby vytvářela příznivé podmínky pro přírodní léčebné lázně. Někde je nutno stanovit 
jednotlivá ochranná opatření i mimo ochranná pásma. Nezbytná prozatímní opatření je oprávněn činit 
Inspektorát lázní a zřídel (§ 78). 

Ochrana přírodních léčivých zdrojů (53) se zabezpečuje stanovením ochranných pasem a jinými ochrannými 
opatřeními. Přitom jde hlavně o ochranu vlastní podstaty přírodního léčivého zdroje, jeho vydatnosti, 
fyzikálních vlastností a chemického složení. Bližší ustanovení o ochraně přírodních léčebných lázní a 
přírodních léčivých zdrojů jsou obsažena ve vyhlášce č. 151/1956 Ú. l., která dále vyhovuje, a proto se 
ponechává v platnosti. 

V neoddělitelné souvislosti s využitím přírodních léčivých zdrojů se řeší i úprava přírodních minerálních vod 
stolních (§ 54), a to podle zásad dosud platných. 

Povinnosti, které musí orgány a organizace plnit v zájmu ochrany přírodních léčebných lázní a přírodních 
léčivých zdrojů (§ 55), se blíže stanoví z toho důvodu, aby nejen Inspektorát lázní a zřídel, ale též osoby 
pověřené plněním úkolů podle tohoto zákona mohly vykonávat svou působnost a aby též byly v potřebné 
míře chráněny zájmy, které by mohly být výkonem této působnosti dotčeny. 

Pracovníci ve zdravotnictví 

Významné úkoly, které má zdravotnictví, lze úspěšně plnit jen s dostatečným počtem odborné i ideologicky 
dobře připravených pracovníků. Úkoly ve zdravotnictví plní především zdravotničtí pracovníci a dále řada 
jiných odborných pracovníků. 

Zdravotnickými pracovníky jsou lékaři, farmaceuti, dentisté, střední a nižší zdravotničtí pracovníci (§ 58). 

Nedotčena zůstávají 
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- dosavadní oprávnění lékárníků, která jim byla zachována vládním nařízením č. 44/1952 Sb.; 

- dosavadní oprávnění dentistů udělená jim pro výkon povolání podle vládního nařízení čís. 25/1951 Sb.; 

- odborná kvalifikace středních zdravotnických pracovníků získaná do roku 1960 v odborných školách a 
kursech a vzdělání zhodnocené podle vyhlášky č. 40/1953 Ú. l. (Slov. č. 70/1953); 

- odborná kvalifikace přiznaná výjimečně středním zdravotnickým pracovníkům, popřípadě nižším 
zdravotnickým pracovníkům ministerstvem zdravotnictví nebo příslušným krajským národním výborem 
podle směrnic ministerstva zdravotnictví reg. č. 120/P-1954 (Slov. reg. čís. 129/P-1954) a reg. č. 123/P-1956 
(Slov. reg. č. 115/P-1956); 

- kvalifikace nižších zdravotnických pracovníků získaná v kursech organizovaných závodními školami práce 
při zdravotnických zařízeních podle učebních plánů a osnov vydaných ministerstvem zdravotnictví. 

Povolování výkonu zdravotnického povolání cizinci nebo tomu, kdo nabyl odborné způsobilosti v cizině, se 
posuzuje u lékařů a farmaceutů podle vyhlášky č. 72/1959 Ú. l., u středních a nižších zdravotnických 
pracovníků srovnáním učebních plánů příslušných zahraničních škol s učebními plány platnými pro střední 
zdravotnické pracovníky, popřípadě s příslušnými kursy v ČSSR. 

Obory zdravotnických pracovníků (§ 59 odst. 1) se vymezují v prováděcím předpisu k zákonu - ve vyhlášce o 
zdravotnických pracovnících a dalších odborných pracovnících ve zdravotnictví; pracovní náplně pro 
jednotlivé obory určuje ministerstvo zdravotnictví. 

Zákaz výkonu povolání (§ 59 odst. 2), který může být stanoven dočasně nebo trvale, vyslovuje ministerstvo 
zdravotnictví. Toto ustanovení má pokrýt ty ojedinělé případy, kdy závadná činnost pracovníka nebude 
řešena v trestním řízení soudním; až dosud vyslovovaly zákaz výkonu povolání krajské národní výbory, zákaz 
mohly však vydat jen pro oblast svého kraje, což z hledisek celostátních potřeb nevyhovovalo. 

Při vymezení práv a povinností zdravotnických pracovníků zachovává zákon (§ 60), pokud jde o rozsah a 
způsob výkonu zdravotnických po volání, o poskytování první pomoci, a o zachovávání mlčenlivosti, y 
podstatě dosavadní stav (zákony č. 170/1950 Sb. a č. 66/1950 Sb.). Orgánem příslušným ke zproštění 
povinnosti zachovávat mlčenlivost je v souladu s dosavadní úpravou (oběžník poř. č. 634/1952 Sb. ob.) 
míněna u zdravotnických pracovníků, kteří jsou státními zaměstnanci, organizace, která je účastníkem 
pracovněprávních vztahů (tzv. osobní úřad), a v ostatních případech krajský národní výbor. Toto ustanovení 
určuje jen základní typické povinnosti zdravotnických pracovníků. Další jejich úkoly a povinnosti jsou 
obsaženy v jiných ustanoveních zákona (§ 19 a § 26 odst. 1) a v předpisech k jeho provedení. Obecně platí 
pro všechny zdravotnické pracovníky v pracovním poměru též ustanovení pracovněprávních předpisů. 

Týmová práce ve zdravotnických službách vyžaduje účelnou dělbu práce mezi zdravotnickými pracovníky a 
odbornými pracovníky i jiných vědních oborů (§ 60 odst. 3). Aby tito pracovníci přechodem do zdravotnictví 
nezaostávali ve své odbornosti, je jim ukládána povinnost vzdělávat se ve svém oboru; různé formy 
postgraduální výchovy organizují pro ně příslušné vysoké i střední odborné školy. Zdravotnické znalosti 
nutné pro správné zaměření jejich odborné činnosti jsou jim povinni především poskytnout příslušní 
vedoucí zdravotničtí pracovníci (primáři, vedoucí laboratoří apod.). Mimo to budou ústavy pro další 
vzdělávaní lékařů a středních zdravotnických pracovníků vypracovávat potřebná odborná zdravotnická 
minima pro školení v krajích a okresech, popřípadě organizovat příslušné školicí akce. 

Nezbytnou podmínkou pro zajištění rovnoměrnosti v rozvoji zdravotnických služeb, jejich vysoké úrovně a 
plynulosti je účinná péče národních výborů o podmínky života a práce zdravotnických pracovníků, zejména 
o jejich vhodné poskytování v místě pracoviště. Nedostatky v tomto směru namnoze dosud mařily úsilí o 
stabilizaci kádrů a o rozvoj zdravotnictví. Zákon proto zvlášť podtrhuje tyto úkoly národních výborů (§ 61). 

Usnesení strany a vlády o rozvoji péče o zdraví v socialistické společnosti zdůraznilo, že kvalitativně nové 
úkoly zdravotnictví vyžadují naprostou jednotu výchovy a výuky zdravotnických pracovníků již ve školách, 
úzkou návaznost na praxi a soustavné celoživotní vzdělávání a výchovu všech zdravotnických pracovníků. 

Tento úkol vystupuje zvlášť naléhavě již při výchově lékařů na fakultách, která je řízena ministerstvem 
školství a kultury. Přitom soustava zdravotnických zařízení, která patří do oboru působnosti ministerstva 
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zdravotnictví, je základnou praktické výuky studujících lékařství a funkce této soustavy i lékařských fakult 
jsou navzájem těsně spjaty. Proto zákon zdůrazňuje (§ 62 odst. 1) potřebu intenzivnějšího vlivu ministerstva 
zdravotnictví na celý proces výuky lékařů a farmaceutů a na řízení lékařských fakult i farmaceutické fakulty. 
Pokud jde o střední zdravotnické školy, zákon na základě příznivých zkušeností potvrzuje současný stav 
nejtěsnějšího sepětí zdravotnických škol se zdravotnickou praxí a ponechává jejich řízení ministerstvu 
zdravotnictví za účelné součinnosti s ministerstvem školství a kultury (§ 62 odst. 2). 

Další vzdělávání zdravotnických pracovníků (§ 6), které se plně osvědčilo, se podrobně upravuje v 
prováděcím předpisu k zákonu - vyhlášce o zdravotnických pracovnících a dalších odborných pracovnících ve 
zdravotnictví. U lékařů a farmaceutů je zajišťují ústavy v Praze a v Trenčíně, u středních zdravotnických 
pracovníků ústavy v Brně a v Bratislavě. 

Specializační výchova ve většině lékařských oborů probíhá podle specializačních náplní vypracovaných 
ústavy pro další vzdělávání lékařů, které tuto výchovu metodicky řídí a kontrolují a zčásti samy provádějí. 
Zajišťují zároveň kvalifikační atestace a vydávají osvědčení o specializaci. Se zřetelem k potřebám 
zdravotnictví se široce organizují různé doškolovací akce, které jsou zaměřovány jak na seznamování s 
nejnovějšími poznatky lékařské vědy, tak i na předávání metodických pokynů, seznamování s novými 
poznatky řízení, se zásadami správné organizace práce apod. 

Tyto ústavy též organizují mezinárodní kursy a školicí akce a realizují stipendia Světové zdravotnické 
organizace a stávají se tak důležitým nástrojem ministerstva zdravotnictví při rozvoji zdravotnické 
spolupráce s jinými zeměmi. 

Zákon předpokládá (§ 64) změnu režimu těchto ústavů (institutu) vydáním zvláštního statutu, kterým vláda 
upraví jejich organizaci a úkoly a zároveň stanoví, že jim příslušejí některá oprávnění a povinnosti, které 
jinak mají vysoké školy. Jsou tu míněny dovolená na zotavenou, tvůrčí dovolená a platové hodnocení 
pracovníků ústavů (institutů), obdobně jako náleží pedagogickým pracovníkům vysokých škol. Rovněž půjde 
o to, aby byla na základě návrhů ministerstva zdravotnictví zabezpečena podle školských předpisů habilitace 
pedagogických pracovníků pro ústavy (instituty). 

Materiální zabezpečení zdravotnických služeb 

Poskytování hodnotných zdravotnických služeb je přímo závislé i na výrobě a dovozu léčiv a zdravotnických 
potřeb a na zásobování jimi. Pojmu "léčiva" užívá zákon v nejširším smyslu. Zahrnuje proto jak látky (včetně 
surovin), jichž se používá k ochraně nebo obnovení zdraví, k mírnění chorobných příznaků nebo k 
rozpoznávání nemocí, tak i produkty, který Československý lékopis označuje jako léčivé přípravky. 

Ministerstvo zdravotnictví plánuje a řídí výrobu léčiv a některých zdravotnických potřel v souladu s 
potřebami rozvoje zdravotnictví a v úzkém spojení s ostatními zdravotnickými zařízeními. V důsledku toho je 
nyní naše výroba léčiv schopna nejen v podstatě uspokojovat potřeby zdravotnických služeb, ale ještě velký 
díl své produkce vyvážet. 

U národních podniků, které vyrábějí zdravotnické potřeby a jsou mimo obor působnosti ministerstva 
zdravotnictví (např. podniky pro vyzobu lékařských nástrojů, přístrojů a materiálů), zabezpečují se zájmy 
zdravotnických služeb tím, že se ministerstvo zdravotnictví účastní na vypracování jejich výrobních 
programů a na stanovení plánu výzkumu a že určuje druhy a typy jednotlivých zdravotnických potřeb. 

Obdobně jako u výroby léčiv a zdravotnických potřeb je třeba zabezpečit zdravotní dozor i na jejich dovoz. 

Vedle vlivu na plánování a řízení výroby i dovozu zabezpečují se zájmy zdravotnictví ještě stanovením 
obecných zásad pro výrobu léčiv a zdravotnických potřeb (§ 67). 

Všechny organizace obstarávající dodávky léčiv a zdravotnických potřeb z výroby nebo z dovozu do 
zdravotnických zařízení a přímým spotřebitelům jsou provozovány v oboru ministerstva zdravotnictví, které 
zásobování těmito výrobky řídí s ohledem na potřeby zdravotnických služeb. 

Léčiva a zdravotnicko potřeby musí být pro své působení na lidský organismus podrobovány zvláštní 
kontrole (§ 68) jak již ve výrobě, tak i ve zdravotnických skladech, v lékárnách a popřípadě i ve 
zdravotnických zařízeních. Tuto kontrolu metodicky vedou a vrcholnou kontrolu převážné většiny 
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vyráběných a dovážených léčiv a některých zdravotnických potřeb vykonávají státní ústavy pro kontrolu 
léčiv v Praze a Bratislavě. 

Významný podíl ve farmaceutické výrobě a v zásobování léčivy a zdravotnickými potřebami tvoří též 
veterinární léčiva a veterinární potřeby. Jejich plánování, výroba, zásobování a výdej, pokud jsou 
obstarávány organizacemi v odvětví zdravotnictví, se uskutečňují ve spolupráci s ministerstvem zemědělství, 
lesního a vodního hospodářství podle zásady stanovené v § 85 zákona. Kromě toho ještě ministerstvo 
zemědělství, lesního a vodního hospodářství zabezpečuje část veterinární výroby vlastními organizacemi 
mimo rámec tohoto zákona. 

Čtvrtá část 

Věda a výzkum 

Vědě a výzkumu je již vzhledem k jejich důležitosti věnována zvláštní část zákona; přitom se tato ustanovení 
neomezují jen na úkoly lékařské vědy v odvětví zdravotnictví, ale upravují také základní vztah všech oborů 
vědy a techniky k lidskému zdraví. 

Zřízením Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky (zákon č. 17/1962 Sb.) byl vytvořen právní 
předpoklad k tomu, aby organizace a plánování vědecké práce ve všech oborech byly těsněji než dosud 
spjaty se zájmy příznivého vývoje zdraví lidu. S nutnou dělbou práce v jednotlivých stále úže 
specializovaných oborech vědy a techniky však souvisí důsledek, že dosud není zabezpečeno ani vyloučení 
negativního působení nové techniky na lidské zdraví; tím naléhavěji je třeba orientovat právním předpisem 
celou vědeckovýzkumnou činnost k jejímu vlastnímu humánnímu cíli - k tomu, aby za základní povinnost zde 
byla považována nejen ochrana, ale všestranné pozitivní působení na zdraví lidu (§ 69). 

Podrobněji je upravována vědeckovýzkumná práce ve zdravotnictví (§ 70). Aniž se zákon dotýká postavení a 
úkolů Československé akademie věd podle zákona č. 54/1963 Sb. a soustavy vědeckovýzkumných a 
vývojových pracovišť podle zákona č. 55/1963 Sb., vytyčuje se zde zásadní požadavek jednotného plánu 
vědeckovýzkumné práce v oboru lékařských věd a péče a zdraví, jehož kategorickou nezbytnost potvrdila 
praxe posledních desíti let, i požadavek soustavného řízení vědeckovýzkumné práce a hodnocení jejích 
výsledků. Významným nástrojem zde je vědecká rada ministerstva zdravotnictví (§ 71), která má v tomto 
směru funkci i mimo vlastní resort, sjednocujíc táž úsilí vědeckých pracovišť lékařských v jiných odvětvích. K 
nezbytným podmínkám vědecké práce ve zdravotnictví patří široké využití matematicko-statistických 
metod, zejména při studiu zdravotního stavu obyvatelstva. V souladu s významem, který je zdravotnické 
statistice přikládán, zdůrazňuje zákon (§ 72) její závažnost i potřebu specializovaných kádrů a zařízení pro 
tento účel. 

Významný podíl Československé společnosti Jana Evangelisty Purkyně, zvláště na převádění nových 
vědeckých poznatku do praxe, odůvodňuje zařazení zvláštního ustanovení (§ 73) do této části. Obecně se 
právní poměry společnosti řídí předpisy o dobrovolných společenských organizacích (zákon č. 68/1951 Sb.). 

Pátá část 

Řízení péče o zdraví lidu a rozhodování při výkonu zdravotnických služeb 

Společenský význam péče o zdraví lidu a úkoly státních orgánů, podniky, družstev a jiných socialistických 
organizací při vytváření a ochraně zdravého prostředí a ostatních podmínek zdravého života a práce se musí 
obrážet i v obsahu řídící činnosti ministerstev a ostatních ústředních orgánů. Proto zákon (§ 74) vyjadřuje 
odpovědnost ústředních orgánů za řízení péče o zdraví lidu v jednotlivých odvětvích hospodářství a kultury a 
zdůrazňuje, že tu jde o nedílnou součást centrální řídicí funkce. Plnění úkolů na tomto úseku, 
uskutečňované za účasti příslušných svazů Revolučního odborového hnutí; se projevuje především v řídící 
činnosti v oblasti plánu a rozpočtu, v organizování péče o zdraví v podřízených organizacích, v 
zabezpečování široké účasti pracujících při provádění konkrétních opatření k ochraně zdraví a v důsledné 
kontrolní činnosti. Ministerstva a ostatní ústřední orány se budou přitom opírat o odbornou součinnost 
ministerstva zdravotnictví. 

Ustanovení o odpovědnosti ústředních orgánů shrnují a normativně určují úkoly, které již byly 
hospodářským ministrům uloženy dřívějšími usneseními vlády, jako např. usnesením č. 813/1962 ke zprávě 
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o stavu péče o hygienu v nejdůležitějších odvětvích národního hospodářství a o epidemiologické situaci v 
roce 1961. I na tomto úseku se musí podle závěrů XII. sjezdu KSČ prohloubit účinnost ústředního řízení, a to 
tím spíše, že péče o zdraví lidu představuje společenský zájem úzce souvisící s rozvojem ekonomiky 
socialistické společnosti. 

Řídící funkce ministerstva zdravotnictví (§ 75 až 79) se uplatňuje v několika směrech. Při řízení zdravotní 
výchovy obyvatelstva dbá ministerstvo zdravotnictví zejména o to, aby tato výchova se zaměřovala na 
rozhodující otázky a aby byla prováděna správnými a účinnými metodami. V tomto směru vytyčuje též úkoly 
zdravotnickým pracovníkům. V péči o vytváření a ochranu zdravých životních a pracovních podmínek přísluší 
mu úkol usměrňovat tuto péči ve všech odvětvích národního hospodářství a vydávat za tím účelem pokyny a 
směrnice závazné pro ostatní ústřední orgány. Uplatnění této funkce vyžaduje co nejužší spolupráci 
ministerstva zdravotnictví s ostatními ústředními orgány, zejména také se Státní plánovací komisí, se Státní 
komisí pro investiční výstavbu, s ministerstvem financí a s Ústřední komisí lidové kontroly a statistiky. 
Ostatní úkoly ministerstva při řízení zdravotnictví souvisí s jeho odpovědností za ústřední řízení celého 
odvětví zdravotnictví, při čemž se v souladu s usnesením XII. sjezdu KSČ zvláště podtrhuje nezbytnost 
vědeckého řízení a odpovědnost za zabezpečování rozvoje lékařské vědy. 

Pravomoc orgánů Slovenské národní rady při řízení péče o zdraví lidu vyplývá z předpisů o působnosti 
slovenských národních orgánů. Proto § 79 na tuto pravomoc obecně poukazuje. 

V krajích a okresech řídí péči o zdraví lidu krajské a okresní národní výbory. Z postavení národních výborů 
jako orgánů státní moci a správy vyplývá jejich povinnost sledovat a usměrňovat činnost orgánů a organizací 
při zajišťování zdravých životních a pracovních podmínek, přitom jsou národní výbory oprávněny ukládat 
odpovědným vedoucím těchto orgánů a organizací závazné pokyny k odstranění nedostatků. 

Na úseku řízení zdravotnických služeb odpovídají národní výbory za řízení ústavů národního zdraví (§ 36 
odst. 2), které též mohou být pověřeny některými řídícími funkcemi. Vzhledem k tomu, že odpovědnost 
národních výborů za řízení zdravotnictví je upravena zákonem o národních výborech a předpisy vydanými k 
jeho provedení, dotýká se zákon této otázky jen obecně v § 80. 

Vytváření a ochrana zdravých životních a pracovních podmínek se opírá o poznatky hygieny jako vědy o 
vzájemných vztazích mezi zdravotním stavem lidí a prostředím a ostatními podmínkami jejich života a práce. 
Orgány státní moci a správy, které řídí péči o zdravé životní a pracovní podmínky, musí mít pro tuto činnost 
kvalifikovaný aparát, který je schopen studovat podmínky zdravého rozvoje lidské společnosti a na základě 
vědeckých poznatků stanovit hygienické normy a zásady, uplatňovat zdůvodněné požadavky a kontrolovat 
jejich dodržování. Přitom hygienická a protiepidemická situace vyžaduje často velmi pohotových opatření. 

Z těchto důvodů byly již zákonem č. 4/1952 Sb. v rámci ministerstva zdravotnictví a v rámci krajských a 
okresních národních výborů zřízeny a vybaveny náležitou pravomocí orgány hygienické a protiepidemické 
služby - hlavní hygienik ČSSR, krajští a okresní hygienici. Tato organizační forma se plně osvědčila, proto se s 
ní počítá i nadále (§ 77 a 81). V podstatě se přejímá i dosavadní působnost; zdůrazňuje se spolupráce s 
organizacemi na zajišťování jejich úkolů při vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek. 
Vzhledem ke specifickým úkolům hygienické služby, zejména též v otázkách boje proti přenosným 
nemocem, se přejímá v podstatě i úprava současného vztahu mezi orgány hygienické služby nižších a 
vyšších stupňů, tj. pravomoc hygienika vyššího stupně dávat pokyny a příkazy hygienikům nižšího stupně. 
Nejvýrazněji se nutnost vydávání konkrétních příkazů projevuje při řízení ochranných opatření proti vzniku a 
šíření přenosných nemocí, včetně zdravotnické ochrany státních hranic, kde je třeba provádět rychlá 
opatření. Zejména na tomto úseku mohou místní otázky nabýt rychle i celostátního významu. Velmi 
významná je vertikální řídící činnost z důvodu jednotného postupu i v řadě otázek hygienických. 

Ze zrušovaného zákona č. 43/1955 Sb. se přejímá ustanovení o Inspektorátu lázní a zřídel (§ 78). Funkce 
tohoto útvaru v rámci ministerstva zdravotnictví je odůvodněna jeho specifickými úkoly při zabezpečování 
rozvoje a ochrany přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů. 

Zákon počítá s tím, že hlavní hygienik Československé socialistické republiky pověří plněním některých svých 
úkolů určité odborné pracovníky, zejména pracovníky výzkumných ústavů, a že obdobně také národní 
výbory pověří určité odborné pracovníky hygienických stanic některými úkoly krajských a okresních 
hygieniků. Proto je nutno i těmto pracovníkům zabezpečit zvláštní oprávnění potřebná k plnění jejich úkolů 
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(§ 82). To platí obdobně i o obvodních lékařích a popř. o dalších lékařích, pokud jde o jejich úkoly podle § 19 
odst. 2. 

V § 83 se řeší právní ochrana občanů při poskytování zdravotnických služeb. Dosavadní úprava byla 
obsažena v léčebném řádu. Poněvadž však jde o zásadní otázku souvisící s ústavně zaručeným právem 
občanů na ochranu zdraví a na léčebnou péči, stanoví se způsob opravného řízení přímo v zákoně. 
Přezkoumání rozhodnutí orgánu hygienické služby se řídí ustanoveními o správním řízení (vládní nařízení č. 
91/1960 Sb.). 

Šestá část 

Společná a závěrečná ustanovení 

Povinnosti v péči o zdraví lidu i jejich majetkové důsledky mohou být nejrůznější povahy a mohou se 
projevovat v nejrůznějších vztazích. Pokud jde o náhradu nákladů a škod vzniklých plněním těchto 
povinností (§ 84), zejména prováděním nařízených hygienických a protiepidemických opatření, stanoví 
zákon zásadu, že ji poskytuje stát, jen pokud to stanoví prováděcí předpisy nebo jiné předpisy. V souladu s 
dosavadní úpravou vyjádřenou zejména ve vyhlášce č. 146/1953 Ú. l. se v prováděcích předpisech vypočte, 
kdy stát poskytuje náhradu. Bude to zvláště při provádění opatření proti přenosným nemocem, kdy 
převažuje obecný zájem, takže stát i nadále ponese většinu nákladu vzniklých prováděním těchto opatření. 
V ostatních případech, zejména při všech hygienických opatřeních, se zachová zásada, že náklady nese 
zpravidla ten, jehož osoby nebo věci se opatření dotýká. 

Některé zvláštní předpisy přímo upravují náhradu škody, která vzniká občanům v důsledku provádění 
protiepidemických opatření nebo při poskytování pomoci při živelních pohromách nebo nehodách. Je to 
zejména ustanovení zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců a obdobné předpisy o sociálním 
zabezpečení družstevních rolníků, podle nichž se poskytuje nemocenské při nařízené karanténě, popř. 
podpora při ošetřování dítěte, které nemůže být v péči kolektivního zařízení proto, že buď samo je v 
nařízené karanténě, nebo že kolektivní zařízení bylo uzavřeno v důsledku nařízených protiepidemických 
opatření. Dále jsou to ustanovení o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami, podle nichž se 
poskytuje náhrada škody i při nehodách ohrožujících lidské zdraví nebo život. 

Národní výbory, popř. ministerstvo zdravotnictví mohou poskytnout v mimořádných případech příspěvek k 
náhradě nákladů nebo utrpěných škod, i když povinnost k úhradě nevznikla podle obecných předpisů. 

Zákon o péči o zdraví lidu je základním předpisem -,upravujícím otázky týkající se vytváření a ochrany 
zdravých životních a pracovních podmínek a zdravého způsobu života a práce. Proto se dotýká i řady jiných 
společenských zájmů z hlediska péče o zdraví, které jsou chráněny ještě zvláštními předpisy. Jsou to 
zejména: pracovněprávní předpisy, pokud upravují otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 
41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), zákon č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství 
(vyhláška č. 13/1959 Sb.), zákon č. 66/1961 Sb., o veterinární péči, zákon č. 96/1964 Sb., o technické 
normalizaci, zákon č. 48/1959 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon č. 166/1960 Sb., o lesích 
a lesním hospodářství, zákon č. 46/1956 Sb., o státní ochraně přírody, zákon č. 84/1958 Sb., o územním 
plánování, a zákon č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu. 

Ustanovení § 85 má zabezpečit, aby nedocházelo k duplicitám při provádění zákona o péči o zdraví lidu a 
uvedených jiných předpisů a aby všechny zúčastněné orgány postupovaly v úzké spolupráci při řešení 
společných problémů, a pokud je to účelné, vydávaly prováděcí předpisy v dohodě s ministerstvem 
zdravotnictví. To se týká takových prováděcích předpisů, které mají obecnější dosah; nejsou tím míněna 
pravidla bezpečné práce, pokud by byla vydávána jednotlivými organizacemi. 

Zásady pro úpravu vzájemných vztahů mezi orgány a zařízeními zdravotní správy a orgány a zařízeními 
ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, které jsou stanoveny v § 86, vyjadřují v podstatě dosavadní stav; 
proto i zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, zůstává tímto zákonem nedotčen. 
Vzhledem ke specifickým úkolům zdravotnických služeb na železnicích, které vyplývají ze zvláštní povahy 
železničního provozu, ponechává se dále v platnosti i dosavadní odchylná úprava železničního zdravotnictví. 

Zdravotnickými službami, na něž je zaměřeno ustanovení § 87, jsou míněny především železniční 
zdravotnictví a posudková lékařská činnost pro účely sociálního zabezpečení. Tyto služby jsou mimořádně 



102 
 

významné nejen pro jejich zvláštní ekonomický dosah, nýbrž i pro jejich výrazný vliv na poskytování 
ostatních zdravotnických služeb. Proto i jejich organizaci je nutno věnovat zvláštní péči. Účelem ustanovení 
§ 87 je, pokud se po důkladném rozboru a po vytvoření potřebných předpokladů dospěje k závěru, že by se 
uvedené služby měly začlenit do jednotné zdravotnické soustavy, umožnit provedení této reorganizace 
rozhodnutím vlády, aniž by bylo nutno jen z tohoto důvodu vydat nový zákon a novelizovat zákon o péči o 
zdraví lidu. Do té doby než vláda rozhodne o začlenění těchto služeb, budou platit dosavadní předpisy. 

Péče o zacházení s jedy a látkami škodlivými zdraví (§ 88) souvisí věcně s péči o zdraví lidu. Zákon proto 
zmocňuje vládu, aby podle něho vydala souborný obecně závazný předpis o jedech a látkách škodlivých 
zdraví. 

S otázkami všeobecné a komunální hygieny souvisí i pohřebnictví (§ 88), zahrnující zejména pohřbívání, 
pitvy, přepravu a exhumaci mrtvol, zřizování a udržování pohřebišť a krematorií. Bližší úprava pohřebnictví 
se provede zvláštní vyhláškou. 

C. Ekonomický a finanční dosah 

Zákon o péči o zdraví lidu má umožnit další rozvoj a prohlubování zásad socialistické péče o zdraví lidu tak, 
aby bylo nejen v největší míře dosaženo upevnění zdraví obyvatelstva, ale i ekonomických cílů vytyčených 
XII. sjezdem KSČ. 

Význam péče o zdraví lidu pro rozvoj výrobních sil spočívá v jejím pozitivním vlivu na objem lidské práce 
použitelné pro výrobu, a to 

- snížením úmrtnosti (ztráta pracovníka); proti roku 1937 úmrtnost v našem státě poklesla z 13,1 na 1000 
obyvatel na 10,6 v roce 1952 a na 9,6 v roce 1961, 

- snížením nemocnosti a částečné invalidity (ztráta pracovního času); podstatně se snížila nemocnost na 
přenosné nemoci, včetně tuberkulózy, která přestala být hlavní příčinou nemocnosti a invalidity; celkové 
zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva se projevilo i tím, že od roku 1957 poklesla pracovní neschopnost 
pro nemoc asi a jednu pětinu; 

- zkrácením trvám nemoci a částečné invalidity (ztráta pracovního času); na tomto úseku se zvláště 
intenzívně projevuje moderní farmakoterapie a nové léčebné a rehabilitační postupy, 

-snížením invalidity (trvalá ztráta pracovní schopnosti). 

Efektivnost výdajů na zdravotnické služby, jež přímo působí na fond pracovní doby, je značná. V roce 1964 
chybělo pro nemoc a úraz denně v práci téměř 230 000 osob, což představuje pouze na peněžitých dávkách 
nemocenského pojištění v průměru Kčs 8 750 000 za den. Snížení absence z důvodu nemocnosti o pouhých 
10% by přineslo ročně úspor přes Kčs 260 000 000. 

Pracovní neschopnost pro nemoci zaviněné nebo spoluzaviněné nedostatky v bezpečnosti při práci a v 
hygienických opatřeních na pracovištích představuje ztrátu asi 30 000 000 pracovních dnů ročně, tj. jako by 
100 000 pracujících bylo trvale vyřazeno z produktivní činnosti. 

K tomu je třeba se ještě zmínit o neblahých důsledcích pro produktivitu práce vznikajících zanedbáváním 
hygienických zásad i mimo pracovní neschopnost. Tak např. nadměrný hluk snižuje výkonnost pracujících o 
osm i více procent, špatné osvětlení o 8 až 12% (někdy podle povahy práce i o 45%), vysoká prašnost o 30%, 
nepříznivé mikroklimatické podmínky o 20 až 60% (někdy i více). Stroje a pracovní postupy nesprávně 
řešené po stránce fyziologické snižují výkonnost i několikanásobně. 

Uvedené ztráty je možno podstatně snížit. Je třeba především plánovitě zajišťovat potřebné investice na 
úpravu pracovního prostředí a průmyslových technologických postupů, na instalaci čisticích zařízení a na 
takovou úpravu prostředí, která by omezila zaprášení ovzduší. Zároveň s ozdravěním ovzduší bude třeba 
neprodleně přikročit k postupné asanaci vod, neboť už dnes se nedá některých povrchových vod použít bez 
úprav ani jako vody provozní. Úprava na vodu pitnou nebo i jen užitkovou je pak velmi obtížná. A přitom 
unikají do toků cenné suroviny. 
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I když nelze přesně vyjádřit ani ztráty, které vznikají národnímu hospodářství každoročně v důsledku 
omezené produktivity práce, pracovní neschopnosti a invalidity zaviněné nedbáním hygienických zásad, ani 
náklady, kterých by bylo zapotřebí k odstranění zjištěných závad, lze jednoznačně říci, že zaviněné ztráty 
mnohonásobně převyšují potřebné náklady. 

Značný přímý i nepřímý vliv na národní hospodářství mají též protiepidemická opatření, zejména očkování 
proti přenosným nemocem. Po celostátním očkování proti přenosné dětské obrně v roce 1960 byla v 
průběhu dvou let prakticky tato nemoc potlačena. Náklady na léčení této nemoci a na rehabilitaci byly v 
minulosti značné. 

I když návrh zákona pojímal péči o zdraví v nejširším smyslu a ukládá závažné povinnosti orgánům a 
organizacím v péči o zdravé životní a pracovní podmínky, nevznikají tím prakticky nové náklady, poněvadž 
tyto úkoly vyplývaly již ze zákona o hygienické a protiepidemické péči z roku 1952 a z dalších nařízení a 
vládních usnesení; nebyly však často plněny proto, že nebyly v dosavadních předpisech výrazně vyjádřeny. 
Potřebné věcné i finanční prostředky, které si tato opatření vyžadují, jsou běžně zabezpečovány v plánech a 
rozpočtech. 

Nové finanční náklady vznikají pouze zavedením bezplatné léčebně preventivní péče pro všechno 
obyvatelstvo. Provedením této zásady zvýší se počet oprávněných osob podle stavu k 31. 12. 1964 o 51 441, 
což si vyžádá ročně navíc asi Kčs 6 000 000. Výdaje na zdravotnické služby pro tuto poměrně nepatrnou část 
obyvatelstva jsou však již dnes zahrnuty - až na výdaje na léky v ambulantní službě a na ortopedické a jiné 
pomůcky - v rozpočtu kapitoly 15. Finanční dosah se týká prakticky jen snížení příjmů od těchto osob a 
zvýšení výdajů na léky a ortopedické pomůcky. Některé druhy zdravotnických služeb byly však též pro tyto 
občany bezplatné i za dosavadního stavu, a pokud za ostatní služby byla požadována úhrada, její výše 
zdaleka neodpovídala skutečným nákladům. Vzhledem k tomu, že nejde o podstatnou částku, předpokládá 
se, že i finanční dosah rozšíření bezplatné léčebně preventivní péče na všechna obyvatelstvo bude kryt v 
rámci rozpočtu kapitoly 15 Zdravotnictví. 

Z toho vyplývá závěr, že vydáním zákona o péči o zdraví lidu se nezvýší potřeba prostředků ze státního 
rozpočtu. 

V Praze dne 12. července 1965 

Předseda vlády: 

v z. inž. Šimůnek v. r. 

 

 

Vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

258/2000 Sb. 

Prevence infekčních nemocí, ale i otázky ochrany populace před zdravotními riziky plynoucími z vnějšího 
prostředí, životosprávy a chování člověka, stejně jako péče o individuální zdraví, historicky příslušela do 
zdravotnictví. K této ochraně byla ustavena na konci 19. století tzv. zdravotní policie, zabývající se 
především očistou prostředí, ke které postupně přibyly odborné vyšetřovací ústavy (hygienické ústavy 
universit v Praze a Vídni). Vyšetřovací ústavy zkoumaly potraviny a prováděly chemické a bakteriologické 
vyšetřování nakažlivých zárodků ve vodě, krvi apod.  

Preventivní medicína začala postupovat od odvracení škod, kterými je ohrožováno lidské zdraví 
k prostředkům, kterými by bylo možné přispět k jeho podpoře a rozvinutí. Na tyto principy preventivní 
medicíny navázal Státní zdravotní ústav, založený v r. 1925, a poté soustava hygienických stanic, 
výzkumných ústavů a instituty hlavního hygienika, okresních a krajských hygieniků (orgánů hygienické a 
protiepidemické služby), vykonávajících státní správu v hygienické a protiepidemické péči. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=538&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/sbirka.sqw?o=3&T=538
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Organizaci, působnost a pravomoc orgánů hygienické a protiepidemické služby upravil zákon č. 4/1952 Sb. 
Ten byl v roce 1966 nahrazen zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, který, ve znění novel, je poslední 
dosud platnou právní úpravou této oblasti.  

Uvedený zákon neobsahuje, až na několik obecných ustanovení, hmotněprávní úpravu podmínek ochrany 
životních a pracovních podmínek včetně prevence infekcí, a řeší v zásadě jen organizaci hygienické služby. 
V rozporu s ústavním pořádkem práva a povinnosti osob v ochraně životních podmínek upravují prováděcí 
právní předpisy, vydané převážně na úrovni směrnic a výnosů Ministerstva zdravotnictví - hlavního 
hygienika ČR v letech 1954 až 1990, publikované ve sbírce Hygienické předpisy a registrované ve Sbírce 
zákonů. S ohledem na způsob publikace je tato právní úprava pro adresáty právních povinností i obtížně 
dostupná. Pro zásadní nedostatečnost právní úpravy, obsažené v zákoně o péči o zdraví lidu, se vývoj 
legislativy v oblasti ochrany životních podmínek od r. 1990 zastavil. To má za následek výrazné zaostávání 
právních předpisů za novými odbornými poznatky, úpravou platnou v Evropských společenstvích i 
potřebami praxe a komplikování podnikatelské činnosti i výkonu státního zdravotního dozoru nadměrnou 
administrativou. 

I pravomoc a působnost hygieniků je v zákoně o péči o zdraví lidu upravena jen na obecné úrovni, takže 
jejich meze jsou stanovovány pouze výkladem. Stejně jako hmotněprávní úprava je i působnost a pravomoc 
orgánů hygienického dozoru nadto řešena směrnicemi a výnosy, které provádějí zákon o péči o zdraví lidu. 
Ani to není v souladu s ústavním pořádkem, zejména s těmi principy Ústavy ČR a Listiny základních práv a 
svobod, které stanoví, že státní moc lze uplatňovat jen na základě zákona a v jeho mezích a povinnosti osob 
lze uložit pouze zákonem nebo na základě zákona.  

Hygienický dozor jako součást státní zdravotní správy a druh státní kontroly je vykonáván hygienikem, který 
je správním úřadem (krajský hygienik včetně hygienika hl. m. Prahy) nebo zvláštním orgánem okresního 
úřadu (okresní/městský hygienik). Na výkonu hygienického dozoru se na základě přenosu působnosti 
hygienika podílejí i zaměstnanci zdravotnických zařízení, kterými hygienické stanice jsou.  

Novely zákona o péči o zdraví lidu, které se v oblasti ochrany životních podmínek dotkly pouze struktury 
orgánů a zařízení hygienické služby, nepřinesly nápravu uvedených nejasností. Rozsah právní úpravy, který 
by  bylo třeba přijmout by ostatně byl tak široký, že by si vyžádal nový zákon, který sice Ministerstvo 
zdravotnictví opakovaně připravilo, jeho přijetí však bránil nedostatek shody o způsobu transformace 
orgánů hygienické služby.  

Zatímco působnost orgánů hygienické služby se od platnosti zákona o péči o zdraví lidu nezměnila, vznikly 
v následujících letech nové správní úřady, zabývající se životním prostředím; jiné, již existující instituce 
rozšířily svou působnost i na otázky dosud spravované orgány hygienické služby. Tím došlo nejen k duplicitě 
hmotněprávní úpravy, ale i působnosti správních úřadů. Cílem navrhovaného zákona proto, vedle stanovení 
rozsahu veřejného zájmu v ochraně veřejného zdraví, je i vymezení úkolů orgánů ochrany veřejného zdraví 
tak, aby byly duplicity, které přinášejí plýtvání veřejnými prostředky, odstraněny. 

Pokud jde o strukturu orgánů a zařízení hygienické služby, hygienické stanice byly v průběhu platnosti 
zákona o péči o zdraví lidu nejprve začleněnými zařízeními ústavů národního zdraví bez právní subjektivity a 
hygienici byli zvláštními orgány národních výborů a ve své většině i řediteli příslušných hygienických stanic. 
V důsledku zániku povinnosti začleňování zdravotnických zařízení do ústavů národního zdraví novelou 
zákona o péči o zdraví lidu, provedenou zákonem č. 425/1990 Sb., se zařízení hygienické služby (hygienické 
stanice) postupně stala samostatnými právními subjekty. Krajské orgány a zařízení hygienické služby byly 
podřízeny Ministerstvu zdravotnictví. Okresní/městské hygienické stanice zůstaly, i po této úpravě, 
zařízeními okresních úřadů/magistrátů měst Brna, Plzně, Ostravy a hl. m. Prahy a okresní hygienici 
zvláštními orgány okresních úřadů (magistrátů uvedených měst). Usměrňování výkonu hygienické péče 
v celostátních záležitostech zůstalo v kompetenci hlavního hygienika ČR.  

Hygienici jako monokratické orgány státní správy jsou jedinými nositeli státní správy v oboru hygienického 
dozoru. Výkon hygienického dozoru v tak široké oblasti, jakou ochrana životních a pracovních podmínek 
včetně prevence infekcí je, však nevykonává, ani reálně nemůže vykonávat, sám hygienik. Proto je 
zabezpečení výkonu hygienického dozoru řešeno přenosem státní správy na zaměstnance hygienické 
stanice. Hygienické stanice jsou zdravotnickými zařízeními a zákonem je jim uloženo zajišťovat podklady pro 
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hygienický dozor a podílet se na jeho výkonu. Vedle toho mohou na objednávku a za úhradu provozovat 
služby. 

Nedostatky platné právní úpravy lze shrnout takto: 

nesoulad s ústavním pořádkem ČR, 

absence komplexní zákonné úpravy práv a povinností osob v ochraně veřejného zdraví, 

absence jednoznačného vymezení rozsahu státní kontroly, a působnosti a pravomoci orgánů, které ji 
vykonávají, 

několikaletá stagnace právní úpravy ochrany životních podmínek a tím její zaostávání za odborným vývojem, 
potřebami praxe a úpravou platnou v zemích ES, 

duplicita úpravy některých složek ochrany veřejného zdraví s později vydanými zákony (např. zákonem 
o ochraně ovzduší, zákonem o odpadech). 

Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví uvedené nedostatky odstraňuje. Stanoví rozsah veřejného zájmu 
v ochraně zdraví populace a jejích skupin (veřejného zdraví) a s tím související povinnosti osob. Pro výkon 
státní kontroly (státního zdravotního dozoru) vymezuje působnost a pravomoc orgánů ochrany veřejného 
zdraví. S ohledem na účinnost ústavního zákona č. 347/1997 Sb. a připravované zrušení zákona o územním 
členění státu (zák. č. 36/1960 Sb.) se navrhuje vymezit správní obvody krajských hygieniků jako správních 
úřadů druhého stupně v soustavě orgánů ochrany veřejného zdraví. 

 Návrhem zákona se významně zužuje dnešní velký rozsah hygienického schvalování návrhů na dovoz a 
výrobu výrobků před zahájením dovozu (výroby). Vychází se z toho, že specifické zákony podřadily některé 
dosud schvalované činnosti pod jiné režimy, například posuzování shody. V ostatních případech se 
individuální schvalování nahrazuje širší právní úpravou, tj.  právními předpisy. Tím se odstraňují v oblasti 
zdravotnictví překážky volného oběhu výrobků a nadměrná byrokracie, která sama o sobě nemůže 
garantovat zdravotně nezávadné výrobky na trhu, neboť není dokladem o tom, co výrobce nebo dovozce 
skutečně na trh uvede. Toto východisko navrhovaného zákona je plně v souladu s právem Evropských 
společenství a jeho nepřijetí je odmítnutím aproximace práva ES. 

Jako součást soustavy orgánů ochrany veřejného zdraví se zachovávají zvláštní v resortu vnitra a obrany; 
ruší se pouze specializovaná hygienická služba v resortu spravedlnosti (vězeňské službě), zabezpečovaná 
tradičně v celém rozsahu zaměstnanci hygienické služby resortu zdravotnictví. K návrhu na zrušení přispěl i 
požadavek zcivilnění vězeňství.  

Návrh zákona a jeho prováděcích právních předpisů je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a 
mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republiky vázána. V jednotlivých oblastech právní úpravy je 
připraven podle Direktiv Evropské unie a je tedy kompatibilní s komunitárním právem. Detailní přehled 
transponovaných Direktiv je uveden ve zvláštní části důvodové zprávy v souvislosti s příslušnými 
ustanoveními návrhu zákona. 

Jednání v Bruselu v červnu 1998 a v lednu 1999 zavázala Ministerstvo zdravotnictví k transpozici Direktiv EU, 
obsažených v návrhu zákona, k počátku roku 2000. S ohledem na vrácení návrhu zákona vládě v prvém čtení 
Poslanecké sněmovny zákon nemůže nabýt předpokládané účinnosti od 1. 1. 2000. Pokud však bude přijat, 
lze zabezpečit jeho účinnost před zahájením nového hodnocení připravenosti ČR ke vstupu do EU v červenci 
r. 2000. To platí i o jeho prováděcích právních předpisech, jejichž odborné návrhy byly Parlamentu ČR 
předloženy 13. března 1999. 

Ochrana veřejného zdraví je právně i institucionálně rozvíjena ve všech vyspělých státech světa. Její náplní 
jsou, vedle dozoru nad složkami vnějšího prostředí člověka, především výživa včetně pitné vody, podmínky 
práce, stav zdravotnických a dalších zařízení, kontrola výskytu infekčních onemocnění včetně imunizačních 
programů, otázky sanitace apod. Struktura orgánů působících v oblasti ochrany veřejného zdraví je 
determinována tradicemi. 
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Dopad do výdajů státního rozpočtu a rozpočtů okresních úřadů (magistrátů měst Brna, Plzně a hlavního 
města Prahy) návrh zákona v zásadě nepřinese s ohledem na to, že se nemění postavení ani struktura 
stávajících orgánů hygienické služby.  

Celkový přehled výdajů veřejných rozpočtů na hygienickou službu v cenové úrovni roku 1998 

Text (tis. Kč) 

Územní rozpočty 

Rozpočtové organizace (celkové výdaje)   531 408 

Příspěvkové organizace (příspěvek na činnost)   344 984 

S o u č e t  územních  rozpočtů   876 392 

Státní rozpočet 

Kapitola 335  

KHS – příspěvek na činnost   375 596 

C E L K E M 1 251 988 

Ke shora uvedené tabulce je nutné zdůraznit, že příspěvek na činnost KHS zahrnuje i výdaje na pořízení 
očkovacích látek, které v r. 1998 činily 125.130 tis. Kč. 

Nově je třeba ve státním rozpočtu počítat s částkou ve výši cca 8.000 tis. Kč, kterou představují platby za 
odebrané vzorky v rámci hygienického dozoru. 

Kromě těchto výdajů je nutné do rozpočtu zahrnout na doporučení Světové zdravotní organizace náklady na 
nové očkovací látky k očkování dětí proti virové hepatitidě B a hemophilu influenzae ve výši cca 120 mil. Kč 
tak, aby imunizační program v ČR zůstal i nadále na dobré evropské úrovni. 

Vládní návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 

372/2011 Sb. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ZÁKONA O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH A PODMÍNKÁCH JEJICH POSKYTOVÁNÍ   

(ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH) 

I. OBECNÁ ČÁST 

A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD 

1. Důvod předložení 

Název:  Návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  (zákon o zdravotních 
službách) 

Zákon o zdravotních službách bude jedním ze souboru nových právních předpisů, které nahrazují stávající 
překonanou úpravu provedenou zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,  
a zákonem č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších 
předpisů, a řadou předpisů tyto zákony provádějících. Bude se jednat o zákon kodexového typu obsahující 
obecnou právní úpravu; bude vymezovat novou terminologii, základní podmínky poskytování zdravotních 
služeb, postavení státu, poskytovatele zdravotních služeb a pacienta a jejich vzájemné vztahy. Na zákon o 
zdravotních službách navazuje zákon o specifických zdravotních službách a zákon o zdravotnické záchranné 
službě.  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=405&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/sbirka.sqw?o=6&T=405
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Identifikace problémů, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností: 

Problematika zdravotní péče je v současné době obsažena v celé řadě právních předpisů různé právní síly. 
Ve svém souhrnu se jedná o předpisy (původního zákonu z r.66) obsahově neprovázané, po odborné 
stránce překonané a neodpovídající požadavkům dokumentů a předpisů dotýkajících se oblasti zdravotnictví 
na úrovni EU. Pacient je pouze pasivním účastníkem s velmi omezenými právy rozhodovat o tom, která péče 
mu má být poskytnuta. 

Odlišná terminologie druhů zdravotní péče v zákoně o péči o zdraví lidu a zákoně, který upravuje úhradu 
péče ze zdravotního pojištění, ohrožuje vymahatelnost nároku pacienta a pojištěnce na zdravotní péči 
hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.     

Nevyhovující je úprava správních deliktů  v zákoně č. 160/1992 Sb., jenž nevymezuje jednotlivé správní 
delikty a nestanoví výši sankcí; tuto úpravu správního trestání nelze pro její nedostatky v praxi aplikovat, 
vymahatelnost povinností je prakticky nemožná. Do zákona č. 160/1992 Sb., rovněž nebyly dostatečně 
promítnuty některé změny souvisejících zákonů.   Navíc zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu úpravu 
správních deliktů vůbec neobsahuje.  

Platná právní úprava nezaručuje rovnost podmínek provozování zdravotnických zařízení pro všechny 
subjekty, neumožňuje efektivní postih v případě porušení právních povinností při provozování 
zdravotnických zařízení, je neúplná a věcně i právně překonaná.  

Stávající právní normy zcela opomíjejí kvalitu a bezpečnost poskytované zdravotní péče jako základní 
požadavek státu kladený na provozovatele zdravotnických zařízení.  

Problémem je také fakt, že dnešní právní předpisy neobsahují přesnou definici zdravotní péče, a proto 
orgány veřejné správy na úseku zdravotnictví neustále řeší otázky, zda činnost některého subjektu je nebo 
není zdravotní péčí, a tedy zda daný subjekt má nebo nemá mít oprávnění k poskytování zdravotní péče. 

Rozsah potřebných změn právní úpravy podmínek poskytování zdravotní péče a provozování zdravotnických 
zařízení přesahuje možnosti novelizace stávající právní úpravy a je proto nezbytné přijmout zákonnou 
úpravu zcela novou.   

Při vymezení nové zdravotnické terminologie zákon rozliší zdravotní péči a zdravotní služby. Upraví také 
podmínky pro jejich poskytování, práva a povinnosti subjektů poskytujících zdravotní služby,  práva a 
povinnosti pacientů, práva a povinnosti zdravotnických pracovníků. Zákon klade důraz na kvalitu 
poskytovaných zdravotních služeb a bezpečí pacienta.  

Zásadní rozdíl mezi zákonem o zdravotních službách a zákonem o péči o zdraví lidu spočívá v úpravě 
postavení pacienta. Pacient se stává rovnocenným účastníkem procesu poskytování zdravotních služeb, 
důraz je kladen na jeho práva a individuální potřeby. Právo lidu je nahrazeno právem pacienta.  

Poskytovatelem zdravotních služeb je podle návrhu zákona fyzická nebo právnická osoba, která splní 
podmínky pro poskytování zdravotních služeb a získá oprávnění k jejich poskytování. Tato osoba poskytuje 
zdravotní služby vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Mezi podmínky, které musí žadatel o 
oprávnění splnit, patří například splnění požadavků na věcné a technické vybavení zdravotnického zařízení, 
zajištění odborně způsobilého zdravotnického personálu, hygienických požadavků, a to podle druhu a formy 
zdravotní péče a oboru zdravotní péče, které budou poskytovány. 

Zákon jednoznačně stanoví výčet zdravotních služeb, definuje jednotlivé druhy a formy zdravotní péče a 
všechny další nově připravované právní předpisy již toto členění respektují. Odstraňuje se tím zcela nahodilé 
pojmenovávání jednotlivých druhů zdravotní péče obsažené dnes v různých právních předpisech. 

Podmínky poskytování zdravotních služeb budou zákonem stanoveny jednotně pro všechny poskytovatele 
zdravotních služeb. Tím budou vytvořeny předpoklady pro rovný přístup fyzických a právnických osob 
k poskytování zdravotních služeb, tedy bez ohledu na právní formu anebo na jejího zřizovatele nebo 
zakladatele.      
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Zákon definuje již v právním řádu používaný, avšak doposud nedefinovaný, pojem zdravotnické zařízení. 
Cílem je odstranit nevyhovující právní stav, kdy na straně jedné existují zdravotnická zařízení jako právnické 
osoby a na straně druhé zdravotnická zařízení bez právní subjektivity. Postavení právnické osoby mají 
zdravotnická zařízení zřízená jako státní příspěvkové organizace ve smyslu § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,  příspěvkové 
organizace územních samosprávných celků ve smyslu § 23 a 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, státní podniky ve smyslu zákona č. 77/1997 
Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a dále zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav zřízené 
zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Naproti tomu v případě zdravotnických zařízení provozovaných podle cit. zákona č. 
160/1992 Sb., je nositelem právní subjektivity provozovatel zdravotnického zařízení. Podle navrhované 
právní úpravy bude zdravotnické zařízení definováno jako prostor, ve kterém jsou zdravotní služby 
poskytovány a který splňuje požadavky na věcné a technické vybavení; zdravotnické zařízení nebude mít 
právní subjektivitu. Nositelem právní subjektivity bude poskytovatel zdravotních služeb.  

Navrhovanou právní úpravou se rovněž sleduje dosažení úrovně poskytování zdravotních služeb s úrovní 
srovnatelnou v tradičních ekonomicky vyspělejších zemích Evropské unie. 

V právní úpravě bude reagováno na potřeby vyplývající z Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti 
lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně (sdělení 
Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2001 Sb.m.s.) a Dodatkového protokolu k  Úmluvě na ochranu lidských 
práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských 
bytostí (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 97/2001 Sb.m.s.). Při přípravě zákona bylo též přihlíženo 
k požadavkům na ochranu práv pacientů vyjádřených například v Deklaraci práv onkologických pacientů, 
která byla přijata dne 29. června 2002 v Oslu na valném shromáždění Asociací evropských lig proti rakovině, 
a to v obecné rovině ochrany pacienta a respektování jeho práv jako rovnocenného „partnera“ účastnícího 
se poskytování zdravotních služeb, který se aktivně  podílí na  procesu léčby. Dále bylo přihlíženo k Zásadám 
ochrany duševně nemocných, které byly přijaty rezolucí Generálního shromáždění OSN č. 46/119 dne 17. 
prosince 1991 a k Akčnímu plánu duševního zdraví pro Evropu, který schválili v roce 2005 ministři 
zdravotnictví členských států Evropského regionu Světové zdravotnické organizace v Deklaraci o duševním 
zdraví pro Evropu. Zákon přihlíží též k Úmluvě o právech dítěte (sdělení Federálního ministerstva 
zahraničních věcí č. 104/1991 Sb.) a Chartě práv dětských pacientů organizace „National Association for the 
Welfare of Children in Hospital“.  

Oproti stávající právní úpravě bude zákon upravovat správní delikty a sankce, které bude možno za správní 
delikty uložit. Práva pacientů a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb se tak stanou lépe 
vymahatelnými.  

Z důvodu nezbytné potřeby vymezit práva pacientů a postup poskytovatelů a dalších zúčastněných subjektů 
při podávání a vyřizování stížností proti postupu při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem 
souvisejícím se zdravotními službami se v zákoně upravuje vlastní režim podávání a vyřizování těchto 
stížností.  

Zákon upraví také dobrovolný proces hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Toto 
hodnocení budou oprávněny provádět právnické osoby, které splní zákonem stanovené podmínky a získají 
oprávnění od Ministerstva zdravotnictví. Doklad o splnění podmínek kvality a bezpečí bude pro pacienty 
cennou informací o úrovni poskytovaných zdravotních služeb konkrétním poskytovatelem. 

Jedno ze základních práv pacienta je právo na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb. Aby mohl 
toto právo pacient plně využít, je nezbytné zajistit mu dostatek informací potřebných pro rozhodování. 
Pacient získá tímto zákonem nejen právo na veškeré informace o svém zdravotním stavu, o zdravotních 
službách, které mu mají být poskytnuty, ale z Národního registru poskytovatelů získá také všechny potřebné 
informace o poskytovatelích zdravotních služeb.   

Elektronizace zdravotnictví je úkolem zahrnutým v programovém prohlášení vlády. Navazuje na usnesení 
vlády, kterým se schvalují projekty v rámci Smart administration. Tyto projekty jsou uvedeny v příloze 
uvedeného usnesení vlády. Pro Ministerstvo zdravotnictví je to v první řadě projekt č. 23 Konsolidace 
rezortních registrů s napojením na centrální registry veřejné správy. Prostřednictvím tohoto projektu 
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realizovaného v současné době v Koordinačním středisku pro rezortní zdravotnické informační systémy 
v objemu cca 300 milionů Kč budou realizovány základní administrativní registry zdravotnických pracovníků 
(v souladu s požadavky na registraci nositelů regulovaných zdravotnických povolání v rámci EU) a 
poskytovatelů zdravotních služeb. Tyto registry budou napojeny na základní registry veřejné správy, tj. 
registr obyvatel a registr osob. Registry umožní ověřovat identity v rámci ČR i EU a budou sloužit 
k certifikaci, managementu přístupů do dalších registrů a ke zdravotnické dokumentaci apod. Registr 
poskytovatelů bude informační podporou pro vydávání oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
krajskými úřady a dále pro doplnění a aktualizaci údajů o poskytovatelích. Tuto roli registrů nemůže plnit 
žádný ze stávajících registrů vedených Ministerstvem zdravotnictví a jeho organizacemi, lékařskými 
komorami nebo Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. 

Součástí přílohy k výše uvedenému usnesení vlády ke Smart administration jsou dále projekty 
elektronického identifikátoru pojištěnce a zdravotnického pracovníka, elektronická preskripce a 
elektronická zdravotnická dokumentace. 

2. Návrh variant řešení 

Návrh možných řešení včetně varianty „nulové“ 

I.    varianta: nulová varianta – nebude vydán právní předpis 

Zůstane zachována roztříštěnost a nejednotnost právní úpravy, v právním předpise nebudou zakotvena 
práva pacientů, nadále nebudou sjednoceny podmínky pro získání oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb v případě jednotlivých provozovatelů zdravotnických zařízení, nebude upraven postup při šetření 
stížností na úroveň poskytované zdravotní péče atd.  

 varianta: novely stávajících právních předpisů  

Tato varianta by znamenala novelizaci několika stávajících právních předpisů, které jsou již podle našeho 
názoru překonané. Vzhledem k nutnosti nově upravit poměrně rozsáhlou oblast poskytování zdravotních 
služeb (např. práva pacientů a jejich vymahatelnost, poskytování zdravotních služeb bez souhlasu, používání 
omezovacích prostředků, úprava kvality poskytování zdravotních služeb, problematika šetření stížností atd.) 
považujeme možnost novelizace stávajících zákonů za nerealizovatelnou. I přes všechny dosavadní 
novelizace uvedeného zákona zůstala jeho velká část již prakticky nepoužitelná, neboť upravuje „zdraví  a 
potřebu lidu“ a nikoliv skutečné potřeby konkrétního pacienta. Tím je významně potlačena možnost 
pacienta vymáhat svá práva a nároky. 

V některých částech zákony již neodpovídají současnému pojetí poskytování zdravotních služeb a zdravotní 
péče.  Při volbě této varianty hrozí riziko zachování nepřehlednosti právní úpravy způsobené rozsáhlými 
novelami.  

varianta: zpracování nového zákona o zdravotních službách  

Nejoptimálnější z navržených variant. Bude se jednat o zákon kodexového typu obsahující obecnou právní 
úpravu; bude vymezovat novou terminologii, základní podmínky poskytování zdravotních služeb, postavení 
státu, poskytovatele zdravotních služeb a pacienta a jejich vzájemné vztahy. Zákon bude upravovat správní 
delikty a sankce, které bude možno za správní delikty uložit.  Práva pacientů a povinnosti poskytovatelů 
zdravotních služeb se tak stanou lépe vymahatelnými.  

Dotčené subjekty 

Ministerstvo zdravotnictví, kraje a krajské úřady, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost, Vězeňská služba, Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická 
komora, pacienti, provozovatelé zdravotnických zařízení/poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotničtí 
pracovníci, zdravotní pojišťovny   

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Identifikace nákladů a přínosů všech variant 
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Problematika, která má být upravena, je vzhledem ke své obecné aplikovatelnosti značně rozsáhlá co do 
počtu skupin subjektů a oblastí regulace, jichž se bude dotýkat. Současně však navrhované řešení vychází 
především z dosavadní praxe.  

Je těžce realizovatelné vyčíslení nákladů a přínosů pro jednotlivé oblasti či skupiny, a proto se hodnocení 
variant zabývá především komplexním zhodnocením nákladů a přínosů navrhovaných řešení, a to zejména 
z pohledu naplnění stanoveného cíle. 

I. Nulová varianta 

Náklady: Nepředstavuje sice žádné nové náklady, nicméně hrozí riziko přijímání stále nových zvláštních 
právních úprav, což způsobí ještě větší nepřehlednost právní úpravy předmětné problematiky, zachování 
duplicity a nekoordinovanosti jednotlivých činností.  

Přínosy: žádné  

II. Varianta  - novely stávajících zákonů  

Náklady: Představuje především náklady spojené se zpracováním novely současných zákonů spolu 
s aktualizací souvisejících právních předpisů rovněž v podobě jejich novel. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
zásahy značného rozsahu, byla by novela poměrně obsáhlá a s největší pravděpodobností by bylo třeba 
vyhlásit též úplné znění novelizovaných zákonů, tzn. že zpracování novel by bylo značně komplikované a 
nepřehledné. 

Přínosy: Dojde k odstranění nedostatků stávající právní úpravy, ovšem nikoli její nepřehlednosti. 

III. Varianta - zcela nová právní úprava  

Náklady: Náklady spočívají především ve zpracování zcela nové právní úpravy a jejím zavedení do praxe.  

Provoz stávajících  Národních zdravotních registrů je bez dopadu na státní rozpočet. Nově zaváděné registry 
si vyžádají investiční náklady v celkové výši 80 mil. Kč ze státního rozpočtu (rozpočtové kapitoly Ministerstva 
zdravotnictví) – podrobněji viz. část D. 

Navrhovaná právní úprava se promítne do rozpočtů krajských samosprávných celků novou povinností 
krajských úřadů předávat údaje o všech poskytovatelích zdravotních služeb na území kraje do Národního 
registru poskytovatelů zdravotních služeb.  

Předpokládaný nárůst činnosti u správních úřadů a krajů v důsledku přijetí navrhované právní úpravy je 
minimální. Pokud se jedná o rozhodování krajských úřadů o udělení oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb, budou krajské úřady rozhodovat v zásadě ve stejném rozsahu, v jakém již rozhodují podle zákona č. 
160/1992 Sb. Nově budou vydávat oprávnění v případě zdravotnických zařízení, kterým dosud nebylo 
oprávnění vydáváno, to je v případě státních zdravotnických zařízení zřizovaných zejména Ministerstvem 
zdravotnictví. Tyto náklady nelze v současné době přesně určit, avšak není zde důvod předpokládat nové 
nároky na rozpočty krajů.  

Krajům je v rámci přenesené působnosti ukládána odpovědnost za organizaci a zajištění pohotovostní služby 
a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení. Lze předpokládat, ž kraje budou vznášet nároky na 
státní rozpočet na zajištění těchto činností.  

 

V souvislosti s tím, že nezávislý odborníci a nezávislé odborné komise ustanovované pro potřeby šetření 
stížností, jejichž existenci zákon upravuje, jsou krajskými úřady ustavovány již v současné době, nezakládá 
návrh zákona nové nároky ani na rozpočty krajů. 

Zákon stanoví poskytovatelům zdravotních služeb některé nové povinnosti (např. zpracovat seznam cen 
zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, předávání 
lékařských zpráv dalším poskytovatelům, umožnit nepřetržitou přítomnost zákonných zástupců nezletilého 
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pacienta atd.). Tyto nové povinnosti by ale neměly přinést zásadním způsobem zvýšení finančních nároků 
kladných na poskytovatele.   

Ostatní části předkládaného návrhu zákona nemají hospodářský a finanční  dopad na státní rozpočet, 
ostatní veřejné rozpočty a hospodářské subjekty, neboť neřeší problematiku úhrady poskytovaných 
zdravotních služeb.   

Přínosy: Jednoznačnost a větší přehlednost právní úpravy prostřednictvím vytvoření jednotných pravidel. 

Sjednocení podmínek pro státní i nestátní poskytovatele zdravotních služeb. Zefektivnění procesu udělování 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb.  

Stanovení jasných práv pacientů, která budou vymahatelná, nastavení jednotných pravidel pro šetření 
stížností na úroveň a kvalitu poskytovaných zdravotních služeb.  

Konzultace 

V průběhu celého procesu hodnocení dopadů regulace, předcházejícímu zpracování návrhu zákona, a dále i 
v průběhu samotné tvorby návrhu zákona probíhaly za účelem dosažení co nejvhodnějšího řešení 
předmětného problému formální či neformální konzultace s dotčenými subjekty, tj. především s odbornou 
veřejností, krajskými úřady, ostatními rezorty.  

Hlavním tématem diskusí s všeobecnými praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost byl časový 
rozsah poskytování zdravotních služeb registrovaným pacientům. Původním návrhem Ministerstva 
zdravotnictví, který podporují krajské úřady a kraje, bylo, aby praktičtí lékaři poskytovali zdravotní služby 
svým registrovaným pacientům nepřetržitě. Po jednáních bylo od tohoto záměru ustoupeno a zůstává 
zachován současný stav, tedy poskytování zdravotních služeb v rámci vymezených ordinačních hodin.  

Dalším diskutovaným tématem zejména s Českou lékařskou komorou a Sdružením ambulantních specialistů 
byl záměr Ministerstva zdravotnictví podpořený názorem krajských úřadů, aby do 36 měsíců od nabytí 
účinnosti zákona o zdravotních službách došlo k „přeregistraci“ všech poskytovatelů zdravotních služeb 
(stávajících provozovatelů zdravotnických zařízení). Hlavním důvodem pro tuto úpravu byla skutečnost, že 
registrace nestátních zdravotnických zařízení probíhají od roku 1992 podle zákona č. 160/1992 Sb., kdy 
nejprve byly registračními orgány okresní úřady, od roku 2003 krajské úřady. Od roku 1992 se stejně jako 
všechny oblasti vyvíjela i legislativa v oblasti zdravotnictví. V roce 1992 dokládala zdravotnická zařízení jiné 
doklady, respektive jiné doklady byly dostačující pro splnění registračních podmínek. Dále nebyl stanoven 
význam pojmu druh a rozsah poskytované zdravotní péče, takže se v registraci zpočátku neobjevovaly pouze 
obory, ale i činnosti, které lékaři požadovali uvést do rozhodnutí o registraci. Byl však  značný chaos i 
v samotných oborech. Ministerstvo zdravotnictví i krajské úřady počítaly s tím, že „přeregistrace“ by byla 
náročným procesem, který by kladl velmi vysoké nároky na krajské úřady. Výsledkem by ale měl 
být přehledný, aktuální a vypovídající systém, který by odpovídal současné legislativě.   

Podle odpůrců této úpravy by „přeregistrací“ došlo k zásahu do dříve nabytých práv. Po jednáních zejména 
s Českou lékařskou komorou bylo od této právní úpravy ustoupeno.  

4. Návrh řešení 

Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Jako nejoptimálnější se jeví, jak je již uvedeno a odůvodněno výše, zpracování zcela nového právního 
přepisu spolu s doprovodným změnovým zákonem, kterým budou novelizovány související zvláštní zákony. 

Implementace a vynucování 

Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo věcný záměr zákona a následně, po jeho schválení Vládou ČR v roce 
2008, paragrafované znění zákona, které bylo též schváleno Vládou ČR a předloženo Poslanecké sněmovně 
ČR. Vládní návrh zákona byl však z dalšího projednávání stažen.  

V současné době je Ministerstvem zdravotnictví překládáno paragrafové znění zákona, které se zásadním 
způsobem neliší od původní verze.  
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Pokud jde o činnosti, které budou muset jednotlivé subjekty v důsledku implementace nové právní úpravy 
provádět, jedná se v zásadě o činnosti, které provádí i v současné době.  

Určité nové činnosti spočívají v požadavku, aby státní poskytovatelé zdravotních služeb získali po splnění 
zákonem stanovených podmínek oprávnění k poskytování zdravotních služeb, nově budou ukládány 
fyzickým a právnickým osobám pokuty za přestupek nebo správní delikt.  

Na vynucování regulace (kontrole poskytovatelů) se budou podílet Ministerstvo zdravotnictví,  příslušné 
správní orgány (krajské úřady), Státní ústav pro kontrolu léčiv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost.  

Pro zpracování a implementaci nové právní úpravy jsou podstatné především poznatky ze stávající praxe. 
Náklady výše uvedené implementace představují pouze obecné náklady, jež jsou vždy spojeny se 
zpracováním a přijetím nové právní úpravy v podobě zákona. 

Přezkum účinnosti 

Již samotný návrh zpracování nové právní úpravy vychází z přezkumu účinnosti úpravy stávající, a to 
především s ohledem na potřeby praxe. V případě přijetí nového zákona bude Ministerstvem zdravotnictví, 
kraji a krajskými úřady průběžně sledována efektivnost právní úpravy.  

B. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S ÚSTAVNÍM POŘÁDKEM ČESKÉ REPUBLIKY 

Navrhovaná právní úprava bude náležet do skupiny právních předpisů upravujících právní podmínky pro 
naplnění ústavního práva každého na ochranu zdraví a ústavního práva občanů na bezplatnou zdravotní 
péči ve smyslu čl. 31 Listiny základních práv a svobod a dále právo na ochranu lidské důstojnosti, soukromý 
a rodinný život a tělesnou integritu; návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

C. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI, JIMIŽ JE ČESKÁ 
REPUBLIKA VÁZÁNA A PRÁVNÍMI AKTY EVROPSKÉ UNIE 

K oblasti poskytování zdravotních služeb se úzce vztahuje Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti 
lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně) (dále je 
„úmluva“). Aplikace úmluvy má zajistit každému člověku nedotknutelnost jeho práv a základních svobod a 
zajistit mu důstojnost a svébytnost. Úmluva zejména upravuje právo pacienta na informace, nezbytnost 
poučení pacienta a vyslovení jeho souhlasu před každým zákrokem. Povinností příslušných subjektů je již od 
1.října 2001 řídit se ustanoveními této úmluvy bez ohledu na to, zda je uvedená problematika 
implementována do vnitrostátního právního řádu. Návrh zákona implementuje jednotlivé články úmluvy. 

Navrhovaná právní úprava bude jedním z právních předpisů vytvářejících podmínky pro plnění závazků 
České republiky v oblasti ochrany zdraví a poskytování zdravotních služeb, jak vyplývají z Mezinárodního 
paktu o občanských a politických právech a z Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních 
právech (vyhláška č. 120/1976 Sb.) a Evropské sociální charty (sdělení č. 14/2000 Sb.m.s.).   

Návrh zákona zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, konkrétně určitou část Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů 
v přeshraniční zdravotní péči.  

Při přípravě návrhu zákona byla respektována směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 
24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů, která byla do právního řádu převzata zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů. Navrhovaná úprava zákona je v souladu s články 7 a 8 citované směrnice.  

Rovněž jsou zohledněny obecné zásady práva Evropských společenství a Evropské unie vztahující se na 
oblast zdravotních služeb.  

Právní úprava je též v souladu s Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.), jejíž 
článek 8 zakotvující právo na respektování soukromého života, který v sobě zahrnuje i právo na 
respektování duševní a fyzické integrity, se vztahuje na celou řadu oblastí, které zákon upravuje.  
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Tento návrh zákon je v souladu se zásadami volného pohybu služeb tak, jak jsou ve vztahu ke zdravotním 
službám vykládány Evropským soudním dvorem. Rovněž zohledňuje Závěry Rady o společných hodnotách a 
zásadách ve zdravotnických systémech Evropské unie. 

Návrh zákona není v rozporu s právem Evropských společenství a Evropské unie. 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s  mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 
Návrh zákona je plně slučitelný s právem Evropské unie. Judikatura Evropského soudního dvora se nedotýká 
problematiky, která je upravena tímto zákonem. 

D. PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOSAH NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY NA STÁTNÍ 
ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, NA PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, DÁLE 
SOCIÁLNÍ DOPADY A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Problematika financování prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení. V roce 2010 zemřelo celkem 
110 tisíc osob - mimo zdravotnické zřízení to bylo cca 30 tisíc osob (tj. 2500 za měsíc a 83 za den v celé 
České republice – tj. v průměru 6 úmrtí v kraji za den) a zbývajících cca 80 tisíc zemřelo ve zdravotnických 
zařízeních.   

V současné době je úhrada z veřejného zdravotního pojištění za 1 prohlídku těla zemřelého mimo 
zdravotnické zařízení 512 Kč. Cesta na místo ohledání a z tohoto místa se vykazuje samostatně a činí 
61Kč/10 min jízdy, což je cca 5 km (stejná úhrada je v případě návštěvní služby). Výši této úhrady 
z veřejného zdravotního pojištění považujeme za dostatečnou.  

Vzhledem k tomu, že za organizaci a zajištění této služby bude v rámci přenesené působnosti odpovídat kraj, 
lze předpokládat, že jednotlivé kraje budou činit nároky na státní rozpočet ohledně finančních prostředků za 
zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení (na úhradu činností nehrazených z veřejného 
zdravotního pojištění – např. „čekání“ před provedením vlastního ohledání).  Orientačně je možno počítat 
s částkou 20 milionů Kč ročně pro všechny kraje České republiky.  

Krajům je dále v rámci přenesené působnosti ukládána organizace a zajištění pohotovostních služeb. 
Zdravotní výkony prováděné v rámci pohotovosti jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Kraje však 
již dnes hradí lékařům určité částky za to, že se podílejí na zajištění pohotovostní služby. Náklady na zajištění 
pohotovostní služby (dnes lékařské služby první pomoci) se mezi kraji liší. Např. v Praze představují náklady 
nad rámce úhrad ze zdravotního pojištění částku 23 milionů Kč, v menších krajích lez náklady odhadnout na 
cca 12 milionů Kč.  

Provoz stávajících registrů je bez dopadu na státní rozpočet. Nově zaváděné Národní zdravotní registry –  
Národní registr úrazů,  Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního 
lékařství, Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve a dále Národní registr poskytovatelů 
zdravotních služeb a Národní registr zdravotnických pracovníků si vyžádají provozní náklady v celkové výši 
80 mil. Kč hrazené z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví. Odhad nákladů na provoz vychází ze 
stávající praxe. Vybudování a podpora nových registrů je zajištěna z prostředků evropských fondů v rámci 
projektu eREG.  

Náklady na provoz stávajících registrů zdravotních a hygienických jsou v současné době zahrnuty do 
rozpočtů organizačních složek státu – Ústavu zdravotnických informací a statistiky (UZIS) a Koordinačního 
střediska pro rezortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS). Ministerstvo zdravotnictví ze svého 
rozpočtu zcela nesystematicky kryje další náklady spojené s provozem některých zdravotních registrů, 
například na zpracování a kontrolu vstupních dat onkologického registru, které provádějí zaměstnanci 
zdravotnických zařízení (nikoliv zaměstnanci ÚZIS nebo KSRZIS). 

Souběžně s přípravou zákona o zdravotních službách probíhala věcná inventura zdravotních registrů mimo 
jiné i za účelem přípravy realizace projektu Konsolidace rezortních registrů s napojením na centrální registry 
veřejné správy. Tento projekt je financován z prostředků IOP spravovaných Ministerstvem vnitra. Celkový 
objem prostředků na tento projekt je 299 milionů Kč.  Z tohoto projektu bude realizována investice, která 
zahrne jak konsolidaci stávajících zdravotních a hygienických registrů na nové technologické platformě, tak 
pořízení nových zdravotních registrů a zejména pořízení nových administrativních rezortních registrů, 
kterými jsou Národní registr zdravotnických pracovníků a Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb. 
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Oba tyto registry budou navázány na centrální registry veřejné správy, odkud budou ověřovat identitu 
občanů a osob v rolích, které odpovídají funkci uvedených rezortních registrů.  

Na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření k 
navýšení rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 335 MZ o 243 938 tis. Kč prostředků krytých příjmy z rozpočtu 
EU na realizaci projektu KSRZIS v rámci IOP oblast intervence 1.1 s reg.číslem CZ.1.06/1.100/07.06382 
"Úprav rez. registrů a konsolidace rez.dat v návaznosti na ZR VS" . 

 Rozpočet výdajů KSRZIS se zvýšil celkem o 286 700 tis.Kč, z toho 36 753 tis. Kč výdaje na spolufinancování 
ze SR a 249 947 tis. Kč na výdaje kryté příjmy z rozpočtu EU. 

 Prostředky byly narozpočtovány v roce 2010:  

podíl SR je  37 274 847 Kč, podíl SF je 252 909 153 Kč, celkem 290 184 tis. Kč.  

a  

podíl SR v roce 2011 je 7 680 tis. Kč, podíl SF je 1 836 tis. Kč, celkem  9 516 tis. Kč. 

  

Národní registr zdravotnických pracovníků bude složit zejména k ověřování oprávnění k výkonu 
zdravotnických povolání pro osoby v ČR a v EU a bude rozhodující pro přístupová práva ke zdravotním 
informacím a zdravotnické dokumentaci v rámci elektronického zdravotnictví. Národní registr poskytovatelů 
bude obdobně složit pro identifikaci poskytovatelů zdravotních služeb, například zdravotním pojišťovnám 
při navazování smluvních vztahů, zejména však bude složit krajským úřadům a samotným poskytovatelům v 
procesu registrace, tedy vydávání oprávnění k poskytování zdravotních služeb. 

Na uvedené dva rezortní registry (zdravotnických pracovníků a poskytovatelů) budou kladeny zcela jiné 
nároky než na ostatní skupiny rezortních registrů. Srovnání v rámci rezortu nalézáme pouze u registrů 
pojištěnců, který spravuje v rámci Informačního centra zdravotního pojištění Všeobecná zdravotní 
pojišťovna ČR (VZP ČR). U tohoto registru se již nyní ověřuje identita pojištěnců a příslušnost ke zdravotní 
pojišťovně u všech léků vydaných na předpis a hrazených ze zdravotního pojištění, kromě toho registr 
denně vyřizuje cca tisíc dotazů exekutorů. Z uvedených faktů vyplývají nároky na kapacitu a odezvu 
administrativních registrů.  

Na základě stávající zkušenosti ÚZIS a KSRZIS, zkušenosti VZP ČR s vedením obdobného registru a 
propočtem z výše investičních prostředků na projekt Konsolidace rezortních registrů s napojením na 
centrální registry veřejné správy jsme odhadli budoucí další roční provozní náklady na nové administrativní 
a další nové zdravotní registry na 80 milionů Kč, které budou hrazeny z rozpočtové kapitoly 335 Ministerstva 
zdravotnictví.  

Tyto nové náklady související se zavedením elektronického zdravotnictví bohužel nebudou kompenzovány 
snížením jiných věcně souvisejících nákladů u samotných organizací ÚZIS, KSRZIS a MZ. Efekty elektronizace 
zdravotnictví by se měly projevit postupně v řádu miliard Kč ve správě zdravotního fondu veřejného 
zdravotního pojištění (tedy v bilanci zdravotních pojišťoven) ve správě nepojistných a pojistných systémů 
MPSV (příspěvek na péči a některé dávky, nemocenské, invalidní pojištění a pojištění úrazové zaměstnanců). 
Administrativní registry budou tedy hrát podpůrnou roli pro zavedení řady dalších regulačních procesů v 
rezortech MZ a MPSV. 

Navrhovaná právní úprava neovlivní negativně podnikatelské prostředí České republiky, nebude mít 
negativní sociální dopady a ani dopady na životní prostředí. Přinese pozitivní dopad např. v případě 
zjednodušení postupu v případě pokračování v poskytování zdravotních služeb nebo v možnosti přerušení 
poskytování zdravotních služeb bez náročných administrativních úkonů. 

Navrhovaná právní úprava je bez dopadů na rovnost mužů a žen.   

V Praze dne 29. června 2011 

předseda vlády, ministr zdravotnictví 


