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Resumé 

Diplomová práce pojednává o tématu autonomie vůle rodičky při porodu. Hlavním cílem 

práce je zejména analýza právní úpravy týkající se poskytování zdravotních služeb v 

souvislosti s porodem a meze autonomie vůle pacientky v této situaci. Práce si klade za cíl 

zejména prozkoumat problematiku autonomie vůle pacienta dle platné a účinné právní 

úpravy v České republice s ohledem na postupné prosazování principu rovnosti pacienta a 

poskytovatelů zdravotních služeb, přičemž tato problematika je vztažena k relativně 

specifické oblasti porodů. 

V práci je jednak nastíněna obecná právní úprava, vztahující se k postavení pacienta a 

poskytovatele zdravotních služeb a jejich vzájemnému vztahu. Tato právní úprava je pak 

následně použita na poskytování zdravotních služeb v souvislosti s porody. Na konkrétní 

problémy je pak aplikována judikatura jak tuzemských soudů, tak i Evropského soudu pro 

lidská práva. 

Jednou z řešených oblastí je i právní povaha porodního plánu, jako jednoho ze základních 

prostředků projevu autonomie vůle pacientky. Řešena je především právní povaha 

porodního plánu jako právem neupraveného institutu. Jsou vymezeny možné právní 

následky porodního plánu jako informovaného souhlasu, odmítnutí poskytnutí zdravotních 

služeb a dříve vyslovených přání. Tyto instituty jsou podrobněji rozebrány a jsou 

vymezeny náležitosti, které musí porodní plán splňovat, aby mohl mít povahu alespoň 

některého z nich. 

Podrobně jsou rozebrány zejména meze autonomie vůle rodičky při porodu a to jednak z 

hlediska obecného omezení možnosti jednotlivce vyslovit souhlas se zásahem do jeho 

integrity, tak i ve vztahu ke specifické povaze porodů. Pozornost je věnována možnosti 

omezit autonomii vůle pacientky z důvodu ochrany života a zdraví dítěte v průběhu 

porodu, kdy jsou rozebrána klíčová rozhodnutí Ústavního soudu a Evropského soudu pro 

lidská práva. Z těchto rozhodnutí jsou vyabstrahována pravidla mezí autonomie vůle a 

možnosti provedení zákroků i bez souhlasu pacientky z důvodu ochrany život a zdraví 

dítěte. Pozornost je rovněž věnována problematice domácích porodů, jako specifickému 

projevu autonomie vůle pacientky. Rozebrány jsou také případy poporodní péče a 

možnosti omezení práva rodičů udělit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb jejich 

dítěti. 
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Analyzována je rovněž problematika povinnosti poskytovatele zdravotních služeb 

postupovat de lege artis a to jednak s ohledem na obsah této povinnosti, ale rovněž jako 

mez autonomie vůle pacienta. 

Poslední oblastí, která je v diplomové práci řešena, jsou soukromoprávní následky vzniku 

újmy na právech pacientky v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb při porodu. 

Rozebrány jsou zejména podmínky odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb dle 

platné a účinné právní úpravy občanského zákoníku. 


