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1. Úvod 

Vztah lékaře a pacienta je v rámci svého vývoje vztahem, který se proměňoval celá 

tisíciletí. Spolu s vývojem poznání a vědění, ale i s vývojem společenských vztahů 

a společnosti jako celku, dochází k postupné evoluci i v rámci základního vztahu pacienta 

a jeho lékaře.  Zatímco tradiční paternalistické pojetí vztahu lékaře a pacienta determinuje 

vzájemná práva a povinnosti především objektivním zájmem pacienta, tedy jeho zdravím, 

moderní pojetí chápe tento svazek zásadně jinak. Již ne zdraví (blaho) pacienta je tou 

hlavní proměnnou, která definuje vztah lékaře a pacienta, ale svobodná vůle jedince 

a nutnost ponechat mu možnost rozhodovat o své vlastní bytosti nezávisle, je hlavní vůdčí 

zásadou tohoto vztahu. Zatímco v zemích západní Evropy došlo ke změně koncepce 

vztahu lékaře a pacienta postupně v rámci posledních několika desetiletí, v českém 

zdravotnictví se jedná o novinku, která se postupně začala prosazovat teprve v posledních 

dvaceti letech. Zejména ratifikací Úmluvy o lidských právech a biomedicíně
1
 a dále 

v souvislosti s rekodifikací základních předpisů zdravotnického práva, tedy zákona 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník došlo k definitivnímu 

opuštění paternalistického přístupu v rámci péče o zdraví. 

Je zjevné, že relativně nedávné změny v koncepci vztahu pacienta a lékaře jsou postupným 

způsobem akceptovány jak odbornou lékařskou veřejností, tak i značnou částí veřejnosti 

laické. Český pacient, který byl desítky let zvyklý na v zásadě pasivní úlohu příjemce 

zdravotní péče v takové podobě, o jaké rozhodl sám lékař, je konfrontován se situací, kdy 

by sám měl být rovnocenným partnerem svého lékaře. Stejně tak i zdravotničtí pracovníci 

musí akceptovat fakt, že autonomie pacienta a lepší informovanost o jeho vlastním 

zdravotním stavu ho staví do jiné role, než která mu náležela v dobách minulých. Postupné 

přivykání na nové, více nezávislé postavení pacienta pak vytváří nemalý prostor 

pro konfliktní situace, které mohou komplikovat hladký průběh poskytování zdravotních 

služeb. 

Velmi častými jsou pak problémy vyvstávající v oblasti zdravotní péče poskytované 

v těhotenství a při porodu. Rostoucí možnosti alternativních lékařských postupů 

a vytváření nových trendů v nároku na způsoby poskytování zdravotní péče, společně 

                                                 
1
 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 96/2001 Sb. m. s. o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv 

a důstojnosti k lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech 

a biomedicíně. 
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s rostoucím významem vůle pacienta, vytváří situace, při kterých dochází ke konfliktu 

mezi přáním pacienta a mezi ochranou právních statků, které svou povahou leží mimo jeho 

dispozici. Na jedné straně pak může stát pacient se svým přáním a na straně 

druhé zdravotnický pracovník, který nechce, resp. mnohdy ani nemůže, takovému přání 

vyhovět. Právě tyto situace pak ve značné míře představují problém při aplikaci základních 

institutů zdravotnického práva, kdy dochází ke střetu hned několika základních hodnot, 

které se vyznačují vysokým stupněm ochrany ze strany právního řádu. Právo na autonomii 

vůle, právo na rodinný život spolu s právem na ochranu soukromí se střetává se zájmem  

na ochranu života a zdraví novorozence. 

Zásadní otázka, která v takových případech vyvstává, se pak týká vztahu autonomie vůle 

pacientky – rodičky, spolu s povinností poskytovatele zdravotních služeb, resp. 

zdravotnických pracovníků, postupovat s péčí řádného odborníka – de lege artis. Střet 

mezi těmito dvěma principy pak představuje zásadní problém při aplikaci obecně 

formulovaných principů zdravotnického práva. Při řešení těchto právních problémů se pak 

často dostáváme k samé podstatě vztahu pacienta a lékaře, jakož i k základním hodnotám, 

na nichž stojí liberální demokratický stát – ke svobodné volbě a odpovědnosti za sebe 

sama. V rámci České republiky jsou pak tyto vztahy o poznání komplikovanější vzhledem 

k postupně se proměňující koncepci vztahu lékaře a pacienta. Tolik let zastávaná koncepce 

paternalismu je v mnoha ohledech stále pevně zakořeněná v myslích nejen českých lékařů, 

ale rovněž i pacientů. V případě těhotenství a porodu pak do značné míry dochází k širšímu 

střetu zastánců původní paternalistické koncepce vztahu lékaře a pacienta a zastánců 

modernější koncepce rovnoprávného a partnerského vztahu mezi lékařem a pacientem. 

Cílem této diplomové práce je nalézt, analyzovat a důkladně rozebrat právní stránku 

problémů, které vyvstávají v případech střetu autonomie vůle pacientky a jejího práva 

na svobodnou volbu léčebného procesu v těhotenství a při porodu a práva na ochranu 

života a zdraví jak rodičky, tak dítěte. Zejména by mělo dojít k odhalení základních 

problematických míst v rámci právní úpravy poskytování zdravotních služeb v rámci 

těhotenství a porodu. Dále by diplomová práce měla analyzovat lege artis postup 

poskytovatele zdravotních služeb (resp. lékaře a dalších zdravotnických pracovníků). 

A to zejména v případech, kdy dojde ke střetu vůle pacientky s ochranou jejího života 

a zdraví a s ochranou života a zdraví dítěte. Práce si klade za cíl vymezit a popsat i meze 

autonomie vůle pacientky při porodu a možnosti jejího uplatnění. Diplomová práce by 
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měla na základě analyzování právní úpravy a její aplikace na konkrétní příklady nastínit 

správný postup zdravotnických pracovníků v konkrétních případech. 
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2. Analýza právní úpravy vztahu lékaře a pacienta 

Vztah lékaře a pacienta je jedním ze základních a nejdůležitějších právních vztahů v rámci 

poskytování zdravotních služeb. Jako takový tento vztah tvoří jednu ze čtyř základních 

složek zdravotnického práva, jako relativně nového, interdisciplinárního odvětví právní 

vědy. Společně s právem veřejného zdravotního pojištění, s farmaceutickým právem 

a s právem ochrany veřejného zdraví jde o základní oblasti, které jsou předmětem 

zkoumání zdravotnického práva
2
. Vztah lékař – pacient pak zůstává středobodem 

působnosti zdravotnického práva. Tento poměr je samozřejmě výrazně ovlivňován 

i ostatními složkami zdravotnického práva a jeho obsah, společně s jeho následným 

výkladem, je nutné vždy studovat v rámci celého komplexu právních norem 

zdravotnického práva. Konec konců, tento vztah se bude vždy ostatních oblastí dotýkat, 

jelikož v českém prostředí půjde zásadně o vztah uskutečňovaný v rámci veřejného 

zdravotního pojištění. Je tak zjevné, že vztah lékaře a pacienta nelze vnímat odděleně 

od ostatních komponentů, ze kterých se zdravotnické právo skládá. Tyto oblasti se budou 

navzájem prolínat, navazovat na sebe a budou se vzájemně ovlivňovat. 

Vztah lékaře a pacienta, teorií označovaný jako medicínské (nebo též lékařské) právo,
3
 

zůstává stále základním právním vztahem v rámci poskytování zdravotních služeb. 

Samotná právní regulace poskytování zdravotních služeb je středobodem právní regulace 

zdravotnického práva. Zatímco v minulosti bylo poskytování zdravotních služeb, zrovna 

tak jako vztah lékaře a pacienta, regulováno takřka výlučně normami veřejného práva, se 

změnou pojetí tohoto vztahu v etické, mnohdy až ve filozofické rovině, došlo k výraznému 

nárůstu role soukromoprávní regulace. Zejména v souvislosti s přijetím nového 

občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), (dále jen „zákon o zdravotních službách“), 

došlo k významnému posunu základního vztahu lékaře (resp. vztahu poskytovatele 

zdravotních služeb) a pacienta do roviny soukromého práva. Obsah poměru mezi lékařem 

a pacientem pak bude nutné zkoumat za použití jak norem soukromého, tak i veřejného 

práva. 

                                                 
2
 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, str. 31. 

3
 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T a kol. 2016, op. cit. str. 33. 
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Jak bylo řečeno výše, těžiště vzájemného vztahu pacienta a poskytovatele zdravotních 

služeb je obsaženo v normách soukromého práva. Základní charakteristika tohoto vztahu je 

obsažena v rámci ustanovení § 2636 a násl. občanského zákoníku v rámci právní úpravy 

péče o zdraví. Ustanovení § 2636 odst. 1 přímo stanoví, že základním institutem v rámci 

péče o zdraví, ergo i základním institutem poskytování zdravotních služeb, je smlouva 

o péči o zdraví. Můžeme tak dovodit, že základem vztahu poskytovatele zdravotních 

služeb (resp. lékaře) a pacienta je smlouva o péči o zdraví a tento vztah bude 

charakterizován jako vztah smluvní, tedy obligační. 

K výše uvedenému je pak třeba uvést, že přes významnou roli, kterou zastávají předpisy 

soukromého práva, v rámci právní úpravy medicínského práva, je stále podstatná část 

vzájemných práv a povinností účastníků těchto právních vztahů obsažena v normách práva 

veřejného. S ohledem na fakt, že celá řada aspektů medicínského, potažmo 

zdravotnického, práva se dotýká statků, které jsou i v demokratické liberální společnosti 

považovány za statky veřejného zájmu, veřejné právo usměrňuje a reguluje podstatná 

práva a povinnosti jinak soukromoprávního vztahu mezi pacientem a poskytovatelem 

zdravotních služeb. Vzhledem k této skutečnosti, bude nastíněn vztah lékaře (poskytovatel 

zdravotních služeb) a pacienta dle kritéria metody právní regulace. 

2.1. Vztah mezi lékařem a pacientem z hlediska veřejného práva 

Jak bylo uvedeno výše, základním těžištěm medicínského práva je zejména úprava 

závazkového vztahu mezi pacientem a poskytovatelem zdravotních služeb obsažená 

v občanském zákoníku. Tento obligační právní vztah je ovšem významným způsobem 

doplněn a usměrněn normami veřejného práva. Základním veřejnoprávním předpisem 

pro oblast medicínského práva je zákon o zdravotních službách. Dílčí aspekty 

veřejnoprávní regulace pak zákonodárce vyčlenil do zvláštních právních předpisů.
4; 5

 

Kromě norem vnitrostátního práva musí být brán ohled i na normy mezinárodního práva. 

Dle ustanovení čl. 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen 

„Ústava“) jsou součástí právního řádu vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci 

dal souhlas Parlament a jimiž je Česká republika vázána. Taková mezinárodní smlouva má 

pak dle příslušného ustanovení Ústavy v případě, že stanoví něco jiného, než zákon, 

                                                 
4
 Jedná se zejména o zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č. 285/2002 Sb., 

o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), či 

zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství. 
5
 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T a kol. 2016, op. cit. str. 34. 
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aplikační přednost. V rámci zdravotnického práva splňuje tato kritéria zejména Úmluva 

Rady Evropy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací 

biologie a medicíny
6
 z roku 1997 (dále jen „Úmluva o biomedicíně“). Úmluva 

o biomedicíně pak představuje základní katalog práv a povinností na mezinárodní úrovni 

a jako taková má zásadní význam i v rámci vnitrostátní aplikace práva. Úmluva 

o biomedicíně nepochybně spadá do režimu čl. 10 Ústavy a jako taková má v případě 

rozporu jejích ustanovení se zákonem aplikační přednost (pokud jsou tato její ustanovení 

přímo použitelná ve vztazích mezi účastníky právních vztahů). 

2.1.1. Úmluva o biomedicíně 

Význam Úmluvy o biomedicíně pro zdravotnické právo spočívá nejenom ve výše 

popsaném postavení v rámci právního řádu České republiky, ale rovněž ve skutečnosti, že 

jejím prostřednictvím došlo ke kodifikaci základních lidských práv v souvislosti s aplikací 

biologie a medicíny. Její význam pak, kromě její závaznosti v rámci českého právního 

řádu, spočívá i ve vymezení základních lidských práv pacienta, která následně zákonodárce 

začlenil a podrobněji upravil v rámci vnitrostátních právních předpisů. 

Na výjimečnost a důležitost Úmluvy o biomedicíně pro českou právní úpravu 

medicínského práva ukazuje zejména fakt, že v době, kdy tato byla ratifikována a stala se 

součástí právního řádu České republiky,
7
 některá její ustanovení přímo odporovala platné 

a účinné právní úpravě v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
8
 Úmluva 

o biomedicíně dále poměrně výrazně rozšířila katalog základních práv pacienta. Zcela 

zásadní vliv pak tento lidsko-právní katalog měl na rekodifikaci zdravotnického práva 

(zejména zákonem o zdravotních službách), kdy nově přijatá právní úprava již vychází ze 

základních konceptů, na kterých je Úmluva o biomedicíně založena. Zároveň Úmluvou 

o biomedicíně zaručená práva byla inkorporována do zákonné úpravy, kde byla rovněž 

dále rozvedena a upřesněna. 

Z hlediska své systematiky je Úmluva o biomedicíně rozčleněna do celkem čtrnácti 

kapitol. Prvních sedm kapitol představuje samotnou hmotněprávní úpravu lidských práv 

                                                 
6
 Vyhlášena sdělením Ministerstva zahraničních věcí pod č. 96/2001 Sb. m. s. 

7
 Úmluva o biomedicíně vstoupila pro Českou republiku v platnost dle jejího čl. 33 odst. 4 dne 1. října 2001. 

8
 Příkladem může být ustanovení § 23 odst. 2 zákona o péči o zdraví lidu (ve znění účinném k 31. březnu 2012), 

které stanovilo, že vyšetřovací a léčebné úkony se provádějí se souhlasem nemocného nebo lze-li tento souhlas 

předpokládat. Tato úprav nerespektovala úpravu Úmluvy o biomedicíně, kdy lékař sám mohl rozhodnout, že by 

od pacienta takový souhlas pravděpodobně obdržel a tím pádem mohl v zásadě nahradit souhlas pacient svým 

vlastním uvážením. Viz DOLEŽAL, T., Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. Praha: Leges, 

2012, str. 146. 
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v oblasti aplikované biologie a medicíny. V první kapitole Úmluva upravuje obecná 

ustanovení ve vztahu k aplikaci biologie a medicíny. Stanovuje tak základní principy 

platné ve všech případech aplikace biologie a medicíny na lidskou bytost. Mezi tyto zásady 

jmenovitě patří ochrana důstojnosti a svébytnosti lidské bytosti, zákaz diskriminace, 

nadřazení zájmů a blaha lidské bytosti zájmům společnosti a vědy, povinnost postupovat 

při provádění všech zákroků v oblasti péče o zdraví (i vědeckého výzkumu) de lege artis.
9
 

Ustanovení první kapitoly Úmluvy o biomedicíně pak obsahují i závazky pro smluvní 

státy, kdy tyto jsou jednak povinny přijmout taková právní opatření, aby byla zajištěna 

účinnost ustanovení Úmluvy (čl. 1), dále pak zajistit, s ohledem na dostupné zdroje, 

rovnou dostupnost zdravotní péče patřičné kvality. 

V druhé kapitole Úmluva o biomedicíně upravuje institut souhlasu dotčené osoby 

s jakýmkoli zákrokem v oblasti péče o zdraví, tedy de facto institut, který český právní řád 

zná pod pojmem „informovaný souhlas“. Kromě obecného pravidla pak Úmluva 

o biomedicíně upravuje specifické případy, kdy je způsob poskytnutí souhlasu 

modifikován (případy, kdy dotčená osoba není schopna dát souhlas, nebo není k takovému 

souhlasu právně způsobilá – tedy případy nezpůsobilosti faktické, případy nezletilých osob 

a osob stižených duševní poruchou), dále pak případy, kdy je možné lékařský zákrok 

provést i bez souhlasu dotčené osoby (případy stavu nouze). V rámci ustanovení čl. 9 

Úmluvy o biomedicíně je pak upraven institut dříve vyslovených přání. 

Třetí kapitola Úmluvy o biomedicíně zakotvuje práva pacienta chránící jeho soukromí. 

Konkrétně se jedná o ochranu soukromí ve vztahu k informacím o zdraví pacienta, právo 

znát veškeré shromážděné informace o svém zdravotním stavu (ovšem rovněž i právo 

nebýt informován). Čl. 10 odst. 3 Úmluvy o biomedicíně pak zakotvuje tzv. terapeutické 

privilegium, tedy možnost omezit právo pacienta na informace o jeho zdravotním stavu 

v případě, že je to v jeho zájmu. 

Následující kapitoly Úmluvy o biomedicíně pak obsahují úpravu týkající se lidského 

genomu, vědeckého výzkumu, odběrů orgánů a tkání žijících dárců pro účely transplantace 

a zákaz finančního prospěchu a nakládání s částmi lidského těla. 

Shrneme-li význam Úmluvy o biomedicíně pro právní úpravu medicínského práva v České 

republice, bude spočívat zejména v zakotvení základních lidských práv v oblasti 

poskytování zdravotních služeb, přičemž tato práva budou ve většině případů přímo 

                                                 
9
 Dle čl. 4 Úmluvy o biomedicíně je pojem lex artis vyjádřen jako, cit.: „relevant professional obligations and 

standards“, tedy v českém překladu jako, cit.: „v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy“. 
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aplikovatelná, pokud vnitrostátní úprava tato přímo nezakotví, případně pokud by byla 

úprava českých právních předpisů v rozporu s Úmluvou.
10

 

2.1.2. Zákon o zdravotních službách 

Zákon o zdravotních službách představuje komplexní právní úpravu v oblasti poskytování 

zdravotních služeb, přičemž tuto problematiku upravuje jako obecný předpis, který je 

doplněn speciálními právními předpisy.
11

 Obecnost a komplexnost zákona o zdravotních 

službách spočívá především ve vymezení a definici základních pojmů v oblasti 

zdravotnického práva (tedy zejména vymezení pojmu poskytovatele zdravotních služeb, 

pojmu zdravotních služeb, pojmu pacienta apod.). Zákon o zdravotních službách pak 

rovněž vymezuje základní práva a povinnosti pacienta, poskytovatele zdravotních služeb 

a zdravotnického pracovníka. Předmětem úpravy je v neposlední řadě vymezení 

základních podmínek poskytování zdravotních služeb, stejně jako postavení státní správy 

na úseku poskytování zdravotních služeb. 

Ve vztahu k medicínskému právu zákon o zdravotních službách vymezuje zejména 

základní práva a povinnosti pacienta, postavení poskytovatele zdravotních služeb 

a zdravotnických pracovníků a vzájemný vztah mezi těmito subjekty. 

Postavení pacienta, tedy jeho práva a povinnosti v rámci poskytování zdravotních služeb, 

je souhrnně upraveno zejména v ustanovení § 28 zákona o zdravotních službách. 

Základním právem pacienta je dle ustanovení § 28 odst. 1 zákona o zdravotních službách 

poskytnutí zdravotních služeb pouze a jenom na základě předem vysloveného, svobodného 

a informovaného souhlasu. Dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona o zdravotních službách má 

pacient právo na, cit.: „poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni“. Tato 

práva, teorií označována jako práva původní,
12

 jsou základem všech následných vztahů, 

které vznikají v rámci poskytování zdravotních služeb. V zásadě se jedná o základní 

determinanty vztahu mezi pacientem a poskytovatelem zdravotních služeb, kdy 

informovaný souhlas je v zásadě právním důvodem, bez kterého, až na určité výjimky, 

žádný medicínskoprávní vztah nemůže vůbec vzniknout. Zrovna tak povinnost 

poskytovatele zdravotních služeb postupovat de lege artis je jeho základní povinností, 

                                                 
10

 Srov. čl. 10 Ústavy.  
11

 Jedná se zejména o zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č. 285/2002 Sb., 

o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), zákon 

č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické dokumentaci. 
12

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T a kol.  2016, op. cit. str. 44. 
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která zrovna tak nutně podmiňuje možnost poskytnutí zdravotních služeb. Těžko si 

představit existenci medicínskoprávního vztahu při absenci této povinnosti, která je 

základním určujícím prvkem postavení poskytovatele zdravotních služeb ve vztahu 

k pacientovi. 

Ostatní práva pacienta jsou v zásadě odvozená od vzniku medicínskoprávního vztahu mezi 

pacientem a poskytovatelem zdravotních služeb. Tato práva tak budou upravovat 

a vymezovat postavení pacienta ve vztahu s poskytovatelem zdravotních služeb. Jedná se 

zejména o právo na uctivé a důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí 

pacienta, právo na volbu poskytovatele zdravotních služeb, právo vyžádat si konzultační 

služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, právo být předem 

informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb, právo přijímat návštěvy, nebo právo 

na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí a další práva.
13

 

Zákon o zdravotních službách pak ve svých dalších ustanoveních rozvádí zejména institut 

informovaného souhlasu a dříve vyslovených přání. Tyto instituty budou podrobně 

rozebrány v následujících kapitolách této práce. 

Krom práv pacienta zákon o zdravotních službách vymezuje i některé jeho povinnosti. 

Nutno podotknout, že zákonodárce tyto povinnosti vymezil poněkud nahodile a nedá se tak 

hovořit o systematické a komplexní úpravě povinností pacienta. Pacient je tak dle 

ustanovení § 41 zákona o zdravotních službách povinen zejména dodržovat navržený 

individuální léčebný postup (za předpokladu uděleného informovaného souhlasu), uhradit 

poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb, pravdivě informovat ošetřujícího 

zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu nebo nepožívat během 

hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky atd.
14

 

Postavení poskytovatele zdravotních služeb, resp. zdravotnických pracovníků, je obsaženo 

v ustanovení § 45 a násl. zákona o zdravotních službách. Dle ustanovení § 45 odst. 1 je 

základní povinností poskytovatele, cit.: „poskytovat zdravotní služby na náležité odborné 

úrovni, vytvořit podmínky a opatření k zajištění uplatňování práv a povinností pacientů 

a dalších oprávněných osob, zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 

při poskytování zdravotních služeb“. Tato základní povinnost poskytovatele je dána již 

normami soukromého práva, kdy poskytovatel zdravotních služeb se uzavřením smlouvy 

o péči o zdraví zavazuje postupovat, cit.: „podle smlouvy s péčí řádného odborníka, a to 

                                                 
13

 Srov. Ustanovení § 28 zákona o zdravotních službách. 
14

 Srov. Ustanovení § 41 zákona o zdravotních službách. 
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i v souladu s pravidly svého oboru“
15

, a bude stěžejní pro celý proces poskytování 

zdravotních služeb. 

Dalšími povinnostmi poskytovatele jsou např. povinnost informovat pacienta o ceně jím 

poskytovaných zdravotních služeb, zpracovat a zpřístupnit seznam cen, uzavřít pojistnou 

smlouvu o pojištění odpovědnosti poskytovatele za škodu způsobenou v souvislosti 

s poskytováním zdravotních služeb, předat jiným poskytovatelům zdravotních služeb nebo 

poskytovatelům sociálních služeb potřebné informace o zdravotním stavu pacienta 

nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných 

pacientovi, atd. 

Kromě povinností poskytovatele zdravotních služeb upravuje zákon o zdravotních 

službách i jeho práva, mezi která patří zejména právo odmítnout přijetí pacienta do péče 

za zákonem stanovených podmínek
16

. Dále zákon o zdravotních službách upravuje i práva 

a povinnosti zdravotnického pracovníka, přičemž jeho základní povinností je dle 

ustanovení § 50 odst. 1 povinnost, cit.: „poskytovat zdravotní služby, ke kterým získal 

odbornou nebo specializovanou způsobilost podle jiných právních předpisů, v rozsahu 

odpovídajícím jeho způsobilosti, zdravotnímu stavu pacienta, na náležité odborné úrovni 

a řídit se etickými principy“. Zákon o zdravotních službách tedy i v případě zdravotnického 

pracovníka staví na první místo jeho povinnost postupovat při poskytování zdravotních 

služeb pacientovi de lege artis. 

Kromě základní úpravy práv a povinností pacientů, poskytovatelů zdravotních služeb 

a zdravotnických pracovníků upravuje zákon o zdravotních službách i další aspekty jejich 

poskytování. Jedná se zejména o právní úpravu zdravotnické dokumentace, stížnosti, 

hodnocení kvality a bezpečnosti zdravotních služeb, kontrolní činnost nebo správní delikty 

na úseku poskytování zdravotních služeb. 

2.2. Vztah mezi lékařem a pacientem z hlediska soukromého práva 

2.2.1. Základní osobnostní práva a jejich omezení 

Ačkoli vztah lékaře a pacienta je právními předpisy veřejného práva regulován relativně 

podrobně, je nutné za základní pramen upravující vztahy medicínského práva považovat 

zejména občanský zákoník. Jak již bylo nastíněno výše, rekodifikací zdravotnického práva, 

                                                 
15

 Ust. § 2643 odst. 1 občanského zákoníku. 
16

 Srov. ust. § 48 zákona o zdravotních službách. 
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zakončenou nabytím účinnosti občanského zákoníku, došlo k přesunu těžiště právní úpravy 

medicínského práva z norem veřejnoprávních do norem soukromoprávních. 

Medicínskoprávní vztahy je tak potřeba považovat za vztahy v zásadě soukromoprávní, 

byť se znatelnými prvky ingerence veřejnoprávních norem. 

Základním předpisem soukromého práva, a tedy i práva medicínského, je občanský 

zákoník, který vstoupil v účinnost dne 1. ledna 2014. Kromě úpravy vztahu lékaře 

a pacienta obsahuje i další normy mající zásadní význam pro zdravotnické právo. 

Občanský zákoník zejména ve svých úvodních ustanoveních vyjadřuje základní zásady, 

na kterých je postaveno soukromé právo. Dle ustanovení § 3 odst. 1 soukromé právo chrání 

důstojnost a svobodu člověka včetně jeho přirozeného práva brát se o vlastní štěstí. 

Ustanovení § 3 odst. 2 pak konkretizuje, že soukromé právo spočívá, mimo jiné, 

na základním právu každého člověka na ochranu života a zdraví, jakož i svobody, cti, 

důstojnosti a soukromí.
17

 

Občanský zákoník pak ve svých ustanoveních upravuje dále i osobní stav osob (ustanovení 

§ 9 odst. 1), přičemž přirozených práv, která jsou spojena s osobností člověka, se nelze 

vzdát a nelze je zcizit, či je omezit nad míru, kterou připouští zákon, dobré mravy nebo 

zachování veřejného pořádku.
18

 

Úprava osobnostních práv, stejně tak jako možnost fyzické osoby s těmito právy 

právně-relevantně nakládat, má pro oblast zdravotnického práva, a zejména pak pro oblast 

medicínského práva, zcela zásadní význam. Možnost jednotlivce udělit souhlas jinému 

k zásahu do jeho tělesné integrity, zrovna tak jako hranice takového jednání představují 

základní problémy, který je nutné zkoumat ve vztahu lékaře a pacienta při poskytování 

zdravotních služeb. 

V tomto ohledu je nutné poznamenat, že ačkoli je občanský zákoník založen na liberální 

zásadě autonomie vůle každé osoby, ani tato autonomie není bezbřehá. Jak je uvedeno 

výše, každá osoba má dle občanského zákoníku přirozené právo brát se o vlastní štěstí 

a o štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých, a to jakýmkoli způsobem uzná za vhodné, 

pokud tímto svým jednáním nezpůsobí bezdůvodnou újmu druhým.
19

 Inspiračním zdrojem 

pro znění citovaného ustanovení občanského zákoníku byla jeho autorům Deklarace 

nezávislosti Spojených států amerických ze 4. července 1776. Deklarace doslova uvádí 

                                                 
17

 Srov. ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku. 
18

 Srov. ustanovení § 19 odst. 2 občanského zákoníku. 
19

 Srov. ustanovení § 3 odst. 1 občanského zákoníku. 
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následující, cit.: „We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, 

that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these 

are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.“
20

 Pokládáme-li za základní lidské právo 

možnost každého brát se o vlastní štěstí, je nutné považovat za součást tohoto práva 

i svobodu jednotlivce rozhodovat o záležitostech, které se ho týkají svobodně a v zásadě 

bez zásahů kohokoli třetího. Občanský zákoník pak upřesňuje a vymezuje mantinely 

možností chování osob, přičemž jako korektiv používá jednak omezení obsažená 

v právním řádu, dále dobré mravy a veřejný pořádek.
21

 V neposlední řadě pak občanský 

zákoník omezuje svobodu jednotlivce zejména sférou svobody ostatních, kdy nelze jednat 

takovým způsobem, který by působil bezdůvodnou újmu druhým.
22

 Je tedy věcí každého, 

jakým způsobem bude sám pečovat, popř. nechá pečovat, o své zdraví. 

V rámci zdravotnického práva pak bude nutné zkoumat, k jakým zásahům do své integrity 

může dát pacient ještě souhlas a které zákroky již nelze provést, byť by s nimi dotyčný 

vyslovil řádný a informovaný souhlas, nebo by je dokonce sám o své vůli vyžadoval. 

V tomto ohledu je zřejmé, že hranice toho, k čemu může dát pacient souhlas v rámci 

zasažení do své integrity v rámci poskytování zdravotních služeb, bude dosti nejasná 

a bude se posouvat v souvislosti s dosaženou úrovní poznání v lékařské vědě, ale 

i s vývojem etiky. Základním pravidlem, kterým občanský zákoník omezuje možnost 

zasáhnout do integrity člověka je pravidlo obsažené v ustanovení § 93 odst. 1 věty druhé, 

kdy občanský zákoník stanoví, cit.: „Souhlasí-li někdo, aby mu byla způsobena závažná 

újma, nepřihlíží se k tomu.“ Citované ustanovení pak meze volné dispozice jednotlivce 

s jeho vlastní tělesnou a duševní integritou váže na neurčitý právní pojem „závažná újma“. 

Konkrétní situace pak bude nutné pod tento pojem vždy subsumovat a případ od případu 

posuzovat, zda zásah, ke kterému dal dotyčný souhlas je v dané situaci závažnou újmou, či 

nikoliv. Nelze tedy vyloučit, že zásah, který by v jednom případě závažnou újmu 

představoval a byl by tak protiprávní, by v odlišném případě byl se souhlasem dotčené 

osoby přípustný. 

                                                 
20

 Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým stvořitelem 

určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. KVIRENC, 

J. EVROPA DO ROKU 1914 Historie v dokumentech. Liberec: Dialog, 2007, str. 174. 
21

 Srov. např. ustanovení § 1 odst. 2, § 2 odst. 3 nebo § 19 odst. 2. 
22

 Základní zásada omezení svobody jednotlivce vycházející z Deklarace práv člověk a občana z 26. srpna 1789, 

která v čl. IV uvádí, cit.: „Svoboda spočívá v možnosti činit vše, co neškodí druhému. Požívání přirozených práv 

člověkem nemá tedy jiná omezení než ta, jež zajišťují požívání stejných práv ostatním členům společnosti. Tato 

omezení může stanovit pouze zákon.“ KVIRENC, J. 2007, op. cit. str 182. 
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Zřejmým a absolutním limitem pro možnost vyslovit souhlas se zásahem do osobní 

integrity jedince je zejména regulace trestněprávními předpisy. Zcela nepřípustné bude 

takové jednání, které již bude trestné. Je jednoznačné, že jednání, které je sankcionované 

normami trestního práva představuje z hlediska občanského zákoníku jednání představující 

závažnou újmu ve smyslu ustanovení § 93 odst. 1. V případě zásahů do tělesné integrity se 

pak bude jednat zejména o ta jednání, která jsou upravena v rámci hlavy I. zvláštní části 

zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „trestní zákoník“), tedy o trestné činy 

proti životu a zdraví. Zároveň pro účely zdravotnického práva je pak nutné korigovat tato 

příslušná ustanovení přípustným rizikem jako okolností vylučující protiprávnost v případě 

poskytování zdravotních služeb. Lze tak uzavřít, že s výjimkou lékařských zásahů, které 

budou z hlediska trestního práva naplňovat veškeré znaky přípustného rizika jako okolnosti 

vylučující protiprávnost, budou vyloučeny takové zásahy do integrity jednotlivce, které by 

představovali ublížení na zdraví vyšší intenzity zrovna tak, jako zásahy, které by 

dotyčného jedince usmrtily. V tomto ohledu pak protiprávnost nevyloučí ani souhlas 

poškozené osoby, kdy se bude jednat o výjimku ze zásady volenti non fit iniuria, kdy 

zdraví a život jednotlivce jsou považovány za tak důležité statky, které jsou hodny ochrany 

i proti vůli dotčené osoby a u kterých je výrazně omezena možnost s těmito disponovat.
23

 

Zcela zásadní význam pro možnost zásahu do tělesné integrity člověka pak představuje 

institut informovaného souhlasu. Tomuto institutu i jho dopadům na autonomii vůle 

pacienta se bude věnovat následující kapitola. 

S ohledem na výše uvedené je třeba upozornit na fakt, že občanský zákoník upravuje 

problematiku zásahů do osobnostní sféry jedince dosti podrobně, stejně jako podmínky 

pro takový zásah a omezení, které na takový zásah dopadají. V tomto ohledu občanský 

zákoník do určité míry koliduje s normami zákona o zdravotních službách. Tento vztah by 

mohl představovat určité interpretační problémy a to zejména s ohledem na ustanovení 

§ 1 odst. 1 druhé věty občanského zákoníku, který zakotvuje oddělené uplatňování norem 

soukromého a veřejného práva. Teorie se nicméně kloní k tomu, že v daném případě bude 

občanský zákoník ve vztahu k příslušným ustanovením zákona o zdravotních službách 

v postavení lex specialis a užije se přednostně ustanovení občanského zákoníku.
24

 Zde je 

ovšem nutné poznamenat, že samotný občanský zákoník má povahu zákona obecného.  

V případě některých jeho ustanovení týkajících se smlouvy o péči o zdraví tak budou mít 

                                                 
23

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T a kol.  2016, op. cit. str. 37. 
24

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T a kol.  2016, op. cit. str. 38. 
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naopak postavení lex specialis příslušná ustanovení zákona o zdravotních službách (např. 

v případě poučení ošetřovaného, kdy úprava zákona o zdravotních službách je mnohem 

podrobnější a bude nutné použít tuto, namísto úpravy obsaženou v ustanovení § 2638 

a násl. občanského zákoníku). 

2.2.2. Smlouva o péči o zdraví 

Právní řád České republiky neznal do nabytí účinnosti občanského zákoníku z roku 2012 

žádnou pojmenovanou smlouvu, kterou by bylo možné uplatnit v rámci péče o zdraví. 

Teprve rekodifikací zdravotnického práva (a rekodifikací práva soukromého) došlo 

k definitivnímu opuštění v té době již zastaralé paternalistické koncepce poskytování 

zdravotních služeb, kdy pacient byl vlastně v mnoha ohledech pouze jakýmsi pasivním 

příjemcem jemu poskytovaných zdravotních služeb. Právní úprava před rekodifikací pak 

stále obsahovala koncepci vycházející z v té době již zastaralého zákona č. 20/1966 Sb., 

o péči o zdraví lidu, kdy organizace, které poskytovaly zdravotní péči, byly pacientovi 

nadřízeným orgánem, který rozhodoval o jeho právech a povinnostech.
25

 Tento vztah tak 

vykazoval vlastnosti vztahu veřejnoprávního, kdy jeden z jeho subjektů byl v nadřízeném 

postavení mocenského orgánu.
26

 Poskytování zdravotní péče pak bylo upraveno normami 

veřejného práva, kdy základním východiskem byla koncepce, že pacient má veřejnoprávní 

nárok na léčení vůči státu. Fakticky tak formálně právně nebylo správné hovořit o vztahu 

lékaře a pacienta (resp. poskytovatele zdravotních služeb a pacienta), ale o vztahu pacienta 

a státu, který byl reprezentován organizací poskytující zdravotní služby.
27

 

Upuštění výše popsané koncepce bylo jednou z hlavních myšlenek autorů občanského 

zákoníku při zanesení úpravy smlouvy o péči o zdraví do tohoto kodexu. Dle důvodové 

zprávy k ustanovení § 2636 a 2637 občanského zákoníku obsahovala právní úprava před 

nabytím účinnosti zákona 89/2012 Sb., následující problémy, cit.: „Dosavadní pojetí 

právní úpravy vyvolává představu, že zařízení poskytující léčebnou péči má postavení 

mocenského orgánu, kterému je ošetřovaný podřízen. Takový pohled je však klamný 

a rezidua někdejšího vnímání daného vztahu nelze do budoucna uchovávat, mj. i se 

zřetelem k celkovým společenským proměnám v uplynulých letech.“ Občanský zákoník tak 

                                                 
25

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T a kol.  2016, op. cit. str. 38. 
26

 K dualismu práva a pojmu veřejné moci viz např. Nález Ústavního soudu ze dne 25. listopadu 1993, 

sp. zn. II. ÚS 75/93. 
27

 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Zvláštní část, K § 2636 a 2637. Dostupné také 

z WWW:<http://www. http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-

verze.pdf>. 
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zásadně proměňuje koncepci pojetí medicínského práva, kdy toto podléhalo regulaci 

veřejnoprávními normami, přičemž je nutné ho napříště chápat jako vztah zásadně 

soukromoprávní, založený pojmenovaným smluvním typem – smlouvou o péči o zdraví.
28

 

V duchu výše zmíněného je ovšem nutné podotknout, že soukromoprávní povaha vztahu 

lékaře a pacienta nic nemění na tom, že do tohoto vztahu velmi podstatně ingeruje 

i regulace normami práva veřejného, což je nutné mít na paměti i z hlediska možnosti 

odchýlení se od ustanovení občanského zákoníku upravujících smlouvu o péči o zdraví.
29

 

Základem pro poskytování zdravotních služeb se tak od 1. ledna 2014 stala smlouva o péči 

o zdraví, která nově komplexně upravuje problematiku jakýchkoli léčebných výkonů 

(nejenom tedy poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona o zdravotních službách 

a zákona o specifických zdravotních službách). Došlo tak k vytvoření nového smluvního 

typu, který české právo do té doby neznalo. Za účinnosti zákona 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, soudní praxe používala na nepojmenované smlouvy, jejichž předmětem byl 

lékařský zákrok, analogicky ustanovení upravující smlouvu o opravě a úpravě (dle 

ustanovení § 652 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník).
30

 V tomto ohledu je 

pak třeba kvitovat fakt, že napříště právní úprava obsahuje samostatný smluvní typ, který 

reguluje přímo relativně specifickou oblast, jakou bezesporu péče o zdraví je. 

Dle ustanovení § 2636 odst. 1 občanského zákoníku se smlouvou o péči o zdraví 

poskytovatel této péče zavazuje pečovat o zdraví příkazce, a to v rámci svého povolání 

nebo předmětu své činnosti. Smlouva o péči o zdraví se pak může týkat přímo samotného 

příkazce, nebo třetí osoby. Příkazce se naproti tomu, dle ustanovení § 2636 odst. 2 

občanského zákoníku, zavazuje poskytovateli zaplatit sjednanou odměnu, pokud jiný 

právní předpis nestanoví, že se daná péče hradí výhradně z jiných zdrojů (zejména 

z veřejného zdravotního pojištění). Smluvními stranami jsou tedy poskytovatel péče 

o zdraví a příkazce, kdy ošetřovaným může být sám příkazce (v praxi převládající případ), 

případně může být ošetřovaným i třetí osoba, v takovém případě se na smlouvu užijí 

ustanovení ohledně smlouvy sjednané ve prospěch třetího (ustanovení § 1767 a násl. 

                                                 
28

 Na tomto místě je třeba poznamenat, že česká soudní praxe již delší dobu považovala vztah mezi 

poskytovatelem zdravotní péče a jejím příjemcem za vztah, ve kterém převažují prvky soukromoprávní. Viz 

DOLEŽAL, T., 2012, op. cit. str. 125-127. 
29

 Srov. ustanovení § 1 odst. 2 občanského zákoníku. 
30

 Např. Rozsudek Nejvyššího soudu české republiky ze dne 29. října 2013, sp. zn. 25 Cdo 1050/2012. 
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občanského zákoníku). Předmětem smlouvy je pak poskytnutí zdravotní péče spolu se 

zaplacením odměny, je-li sjednána a je-li dle jiných právních předpisů přípustná.
31

 

V souvislosti s institutem smlouvy o péči o zdraví je třeba pamatovat na to, že se jedná 

o jeden z mnoha smluvních typů, jejichž úpravu občanský zákoník obsahuje. I na smlouvu 

o péči o zdraví je tak třeba aplikovat obecná ustanovení o obligacích. V tomto ohledu se 

jeví jako vhodné poznamenat, že smlouva o péči o zdraví nevyžaduje ke svému uzavření 

písemnou formu. Je proto třeba od sebe odlišit samotnou smlouvu o péči o zdraví, kterážto 

může být uzavřena i ústně, a další doprovodné náležitosti, pro které zákon v určitých 

případech písemnou formu vyžaduje. Jedná se zejména o případy uvedené 

v ustanovení § 96 občanského zákoníku, které obsahuje případy, kdy je nutná písemná 

forma k zásahu do integrity člověka. Dalším případem může být podání vysvětlení 

zamýšleného zákroku do integrity na žádost ošetřovaného dle ustanovení § 2638 odst. 1 

druhá věta. 

Zrovna tak je třeba zkoumat postavení ošetřovaného vůči poskytovateli zdravotní péče, 

kdy ošetřovaný bude zpravidla v postavení spotřebitele dle ustanovení § 419 občanského 

zákoníku. Dle zmíněného ustanovení bude ošetřovaný spotřebitelem v případě, že, cit.: 

„mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého 

povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“ Záležet tedy bude 

fakticky pouze na postavení poskytovatele zdravotní péče. O vztah spotřebitele 

a podnikatele se bude jednat v zásadě vždy, pokud bude v postavení poskytovatele např. 

soukromý lékař, nebo nemocnice zapsaná v obchodním rejstříku jako obchodní 

společnost.
32

 Vzhledem k tomu, že ve smyslu ustanovení § 433 odst. 2 občanského 

zákoníku bude ošetřovaný zpravidla i v postavení slabší strany, bude namístě na takové 

smlouvy o péči o zdraví aplikovat ustanovení občanského zákoníku upravující 

spotřebitelské smlouvy. Tento fakt pak bude mít zásadní význam pro smluvní volnost 

stran, kdy nebudou přípustná taková ujednání, která by založila ve svém důsledku 

významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele.
33

 Rovněž 

bude vyloučena možnost spotřebitele (ošetřovaného, resp. pacienta) vzdát se práva 

z vadného plnění a práva na náhradu újmy.
34

 

                                                 
31

 Tímto právním předpisem bude především zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotní pojištění a o změně 

některých souvisejících zákonů. 
32

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T a kol.  2016, op. cit. str. 207. 
33

 Srov. ustanovení § 1813 občanského zákoníku. 
34

 Srov. ustanovení § 1814 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku. 
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Samotná úprava smlouvy o péči o zdraví je v rámci občanského zákoníku velmi 

ambiciózně pojatá, kdy jsou jejím obsahem např. poučení ošetřovaného o povaze a rizicích 

zamýšleného zákroku, právo pacienta toto vysvětlení neobdržet, nutnost vyslovení 

informovaného souhlasu ošetřovaného se zákrokem, záznamy o péči o zdraví, atd. V tomto 

ohledu je otázkou, zda není úprava některých institutů v občanském zákoníku poněkud 

nadbytečnou, jelikož ani zdaleka nedosahuje podrobnosti úpravy obsažené v zákoně 

o zdravotních službách, jehož ustanovení tak bude nutné aplikovat přednostně. Takovou 

komplexní úpravu je třeba považovat za projev zamýšlené změny koncepce v pojetí vztahu 

lékaře a pacienta, kdy občanský zákoník akcentuje vzájemnou rovnost smluvních stran, 

tedy rovné postavení poskytovatele zdravotní péče a jejího příjemce a zdůrazňuje, že 

napříště je smlouva o péči o zdraví základním a hlavním právním důvodem v rámci 

poskytování zdravotní péče
35

 Komplexní úprava, byť relativně méně podrobná oproti 

úpravě zákona o zdravotních službách, se tak jeví být vcelku logickým krokem a to 

i za situace, kdy je tato úprava obvykle přímo neaplikovatelná. Dalším z důvodů, který 

ospravedlňuje zakotvení podrobnější právní úpravy institutů jinak upravených zákonem 

o zdravotních službách je pak fakt, že smlouva o péči o zdraví je univerzálním právním 

institutem, který bude použitelný i pro případy, kdy poskytovaná péče o zdraví nebude 

vůbec spadat pod zákon o zdravotních službách. V takových případech pak budou 

předmětná ustanovení občanského zákoníku přímo aplikovatelná. 

K výše uvedenému je třeba dodat, že ačkoliv základním právním důvodem pro poskytnutí 

zdravotní péče je smlouva o péči o zdraví, právní úprava připouští i určité případy, kdy je 

poskytnuta zdravotní péče, aniž by byla řádně uzavřena. Jedná se zejména o případy, kdy 

zákon k poskytnutí zdravotní péče nevyžaduje souhlas toho, do jehož integrity je 

zasahováno. Jde hlavně o situace, kdy příjemce zdravotních služeb není schopen souhlas 

s jejich poskytnutím vůbec dát, zejména z toho důvodu, že to jeho zdravotní stav 

vylučuje – např. ošetřovaná osoba ztratila vědomí. Dalšími případy jsou pak případy, kdy 

zákon odepření souhlasu se zásahem do integrity jedince vylučuje – např. případy 

povinného léčení zákonem vyjmenovaných nakažlivých chorob, atd. Tyto případy je pak 

třeba řešit dle jiných ustanovení právního řádu, jelikož smlouva v daném případě není 

právním důvodem pro poskytnutí zdravotní péče. Právním důvodem k zásahu do integrity 

člověka bude v těchto případech zásadně zákon. Bude tak nutno, v případě porušení 

                                                 
35

 Srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Zvláštní část, K § 2638 až 2644. 

Dostupné také z WWW:<http://www. http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-

konsolidovana-verze.pdf>. 



22 

 

povinnosti v rámci poskytování zdravotních služeb, nebo i v případě jiných sporů, 

aplikovat obecnou úpravu deliktů v rámci občanského zákoníku. V případě způsobené 

újmy tak povinnost nahradit újmu nebude zásadně v takových případech povinností 

z porušení smluvní povinnosti, ale půjde o některý z jiných důvodů, zejména o porušení 

zákona. 

Vzhledem k tomu, že poskytování zdravotní péče je postaveno na smluvním vztahu mezi 

jejím poskytovatelem a pacientem, je nutné z tohoto vyvodit patřičné důsledky. V tomto 

ohledu hrají zcela zásadní roli ustanovení občanského zákoníku upravující vzájemná práva 

a povinnosti smluvních stran, a to zejména ustanovení § 2643 odst. 1, resp. ustanovení 

§ 2645 občanského zákoníku, která zakotvují základní povinnost poskytovatele zdravotní 

péče – postup de lege artis. Dle zmíněných ustanovení poskytovatel postupuje 

při poskytování zdravotní péče s péčí řádného odborníka. Poskytovatel tedy odpovídá 

za to, že povinnosti pro něj vyplývající ze smlouvy splní s takovou péčí. Uvedená 

ustanovení zakotvují základní povinnost poskytovatele zdravotní péče, která spočívá 

v tom, že bude v rámci činnosti, ke které se smlouvou zavázal, postupovat s péčí řádného 

odborníka, tedy de lege artis. 

Lege artis postup tedy v novém pojetí vztahu poskytovatele zdravotních služeb a pacienta 

představuje základní smluvní povinnost poskytovatele. Tato koncepce pak má zásadní 

význam pro posouzení případů povinnosti nahradit újmu způsobenou v rámci péče 

o zdraví. Vzhledem k tomu, že postup s péčí řádného odborníka je smluvní povinností 

poskytovatele zdravotní péče, je nutné jakékoli porušení této povinnosti chápat jako 

porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku. Zmíněné 

ustanovení přitom zakotvuje objektivní odpovědnost delikventa za porušení smluvní 

povinnosti.  

Podrobněji se postupem de lege artis a následků jeho nedodržení budou zabývat 

následující kapitoly. 

S ohledem na výše uvedené je možné uzavřít, že právní úprava vztahu lékaře a pacienta je 

obsažena zejména v rámci občanského zákoníku a zákona o zdravotních službách, přičemž 

oba tyto právní předpisy regulují tuto problematiku v mnoha ohledech souběžně a je nutné 

vždy zkoumat, v jakém vztahu se ta která konkrétní ustanovení budou nacházet a dle toho 

je následně aplikovat. V obecné rovině lze říci, že rekodifikací soukromého práva 

a přijetím zákona o zdravotních službách byla vytvořena relativně komplexní právní 
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úprava zdravotnického, resp. medicínského práva. Tato právní úprava je pak 

koncipována na zásadách, které vyjadřuje ve svých ustanoveních Úmluva 

o biomedicíně, která je základní lidsko-právní normou dopadající na aplikovanou 

biologii a medicínu. Zároveň došlo k zakotvení medicínského práva do odvětví 

soukromého práva, čímž se Česká republika připojila k modernímu pojetí vztahu 

lékaře a pacienta. Takové postavení vztahu lékaře a pacienta bude mít zcela zásadní vliv 

na práva pacienta a na jeho vzájemný vztah s poskytovatelem zdravotních služeb, kdy 

tento bude založen na rovném postavení a vzájemném respektu. Pacient definitivně 

přestává být „pasivním objektem“ a stává se svébytným subjektem, jehož přání musí 

být respektováno a jehož vůle musí být v co největší možné míře následována. Tento 

zvrat s sebou ovšem nese určité problémy, které je třeba řešit v každodenní praxi. Zejména 

střet dvou základních principů ve vztahu lékaře a pacienta – autonomie vůle na straně 

jedné a povinnosti postupovat lege artis na straně druhé, mohou v mnoha případech vznést 

řadu otázek, jejichž řešení může představovat zásadní problém pro postup souladný 

s oběma zásadami. O této problematice, která se ve velké míře v soudobé společnosti 

projevuje v případech zdravotní péče poskytované v souvislosti s porody, budou 

pojednávat následující kapitoly této práce. 
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3. Porodní plán a jeho postavení z hlediska právní úpravy 

Jak vyplývá z předchozí kapitoly, autonomie vůle pacienta je jedním ze základních 

principů, na kterých stojí zdravotnické právo. Opuštění paternalistické koncepce vztahu 

lékaře a pacienta a jejich postavení do partnerského vztahu dvou rovnoprávných účastníků, 

jež je založen na smluvním vzniku, spolu s rostoucí informovaností pacientů o možnostech 

a postupech v moderní medicíně, umožňují postupnou emancipaci pacientů. Jedná se 

o v českém prostředí nový fenomén, kdy pacient nejenom, že je lékařovým partnerem, 

který hraje zcela zásadní roli v sestavování léčebného plánu, ale rovněž se v mnoha 

případech aktivně účastní výběru vhodné léčebné metody. Pacienti si pak v posledních 

letech osvojují možnosti, které medicína nabízí a aktivně se o ně zajímají a snaží se sami 

určit nejvhodnější řešení, které by pomohlo docílit kýženého následku na jejich zdravotním 

stavu. 

Fenomén autonomního a informovaného pacienta, který se snaží být aktivním článkem 

v rámci pečování o vlastní zdraví, se rozvíjí velice dynamicky zejména v oblasti 

porodnictví. Těhotenství a zejména porod jsou velmi specifickou oblastí v rámci 

poskytování zdravotních služeb. Vzhledem k tomu, že se jedná o proces, který svou 

povahou nepředstavuje pro rodičku zdravotní neduh, ale naopak stav, který je často stavem 

chtěným a žádoucím, hraje zde značnou roli vůle nastávající matky postupovat v rámci 

zdravotní péče způsobem, který jí bude co nejvíce vyhovovat a bude co možná nejvíce 

odpovídat jejím představám o průběhu porodu. Na druhé straně představuje těhotenství 

a porod stav, který s sebou nese značná rizika, která mohou v případech, že jim nebude 

věnována řádná a kvalifikovaná pozornost, vést k závažným následkům na zdraví jak 

novorozence, tak rodičky samotné.
36

 

V tomto ohledu je tak nutné vyvážit veškeré zájmy, které zde stojí vedle sebe. Zejména 

pak zájem na ochraně života a zdraví matky a novorozence, ale i zájem na co možná 

nejkonformnějším průběhu porodu při respektování vyslovených přání rodičky. Střet 

těchto základních zájmů pak představuje relativně problematickou oblast v rámci 

interpretace rozsahu autonomie vůle pacientky, která je omezená zejména zájmy 

na ochranu života a zdraví jejího a života a zdraví novorozence. Zrovna tak může dojít 

k problematickým situacím, při kterých budou vyslovená přání pacientky problematická 

s ohledem na povinnost poskytovatele zdravotních služeb postupovat s péčí řádného 
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odborníka. V neposlední řadě pak v některých případech dochází k situacím, kdy jde vůle 

pacientky přímo proti názoru zasahujícího zdravotnického pracovníka, přičemž je nutné 

tyto naléhavé situace, při kterých může hrozit bezprostřední nebezpečí, řešit jednak 

s ohledem na právo pacientky vyslovit (ne)souhlas se zamýšleným zásahem 

a jednak s ohledem na povinnost zdravotnického pracovníka postupovat de lege artis 

a poskytnout potřebnou pomoc, ke které je ze zákona povinen. 

3.1. Stanovení porodního plánu a uplatnění autonomie vůle pacientky 

při jeho přípravě 

Rozsáhlý pokrok v rámci vývoje medicíny umožnil v posledních desetiletích nové postupy, 

které jsou jak lékařům, tak i pacientkám rodičkám přístupné v rámci provádění porodů. 

Vzhledem k takto vzrůstající škále postupů pak dochází k rozvoji metod, které představují 

alternativu k tomu, co si většina veřejnosti přestaví pod „klasickým“ průběhem porodu 

(např. volba alternativní polohy, užití různých tišících a urychlovacích prostředků, apod.). 

Tyto alternativy pak ve větší, či menší míře modifikují poskytování zdravotních služeb 

při provádění porodu a nabízí pacientkám – rodičkám množství alternativ. 

Zatímco výše zmíněný rozvoj medicíny v zásadě představuje rozvíjející se nabídku 

alternativních „služeb“ v oblasti poskytování zdravotní péče při porodech, na straně 

pacientek dochází, díky zvyšující se informovanosti, ke vrůstající poptávce po takových 

alternativách. Na tom má zásluhu především intimní povaha porodů, kdy nastávající matka 

má zcela pochopitelný zájem na tom, aby její porod proběhl doprovázen co nejmenším 

možným počtem rušivých elementů, aby proběhl v souladu s jejími požadavky a aby byla 

zachována její důstojnost, soukromí a oprávněná přání.
37

 

Porod je ovšem z hlediska zdravotnického práva zdravotní službou se vším všudy 

a dopadají na něj veškerá pravidla týkající se poskytování zdravotní péče. Je ovšem zjevné, 

že vzhledem k tomu, že samotný akt porodu následuje až po delším časovém období 

těhotenství, v jehož rámci existuje možnost extenzivněji jeho průběh naplánovat, právě 

v případě porodů bude docházet k diskuzi mezi pacientkou a jejím lékařem 

nad plánovaným průběhem porodu. V této oblasti se tak budou zcela zásadně projevovat 

prvky vzájemného partnerství obou stran, kdy kýženým výsledkem by měl být porod, který 

v co největší míře naplní představy rodičky o jeho průběhu a zároveň umožní řádné 
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a odborné provedení ze strany poskytovatele zdravotní péče tak, aby byla v co největší 

možné míře eliminována možná zdravotní rizika jak pro pacientku, tak i pro nově se 

narodivší dítě. V zásadě by se tedy mělo jednat o vztah, kdy informovaný pacient je 

nápomocen lékaři se stanovením individuálně určeného porodního plánu, kdy lékař, coby 

odborník, koriguje přání pacientky tak, aby výsledek odpovídal jak jejím představám, tak 

i správnému a bezpečnému průběhu porodu, který bude splňovat veškeré náležitosti 

postupu de lege artis. 

Za účelem stanovení průběhu porodu pak dochází zpravidla k vypracování tzv. porodního 

plánu. Tento termín je možné chápat jako soupis veškerých požadavků pacientky, které 

má na průběh porodu. Tato přání mohou zahrnovat celou škálu možností týkající se např. 

požadavku na použití medikamentů (různých tišících prostředků apod.), požadavků 

na přítomnost třetích osob u porodu (např. na přítomnost porodní asistentky nebo 

nastávajícího otce), požadavků týkajících se použití pomůcek při porodu, polohy, v jaké 

rodička chce rodit, atd.
38

 

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že porodní plán není pojmem, který by byl právním 

řádem upraven a bude tak třeba na něj nahlížet při aplikaci obecných institutů 

zdravotnického práva. Vždy tak bude nutné jeho povahu, závaznost a použitelnost 

posuzovat případ od případu, kdy jeho právní následky bude nutné zkoumat zejména dle 

jeho formy, obsahu a okolností, za nichž byl vyhotoven. Svou povahou se tak může jednat 

o dříve vyslovená přání pacientky, o informovaný souhlas, resp. o informovaný nesouhlas 

s určitými zákroky. 

3.2. Právní povaha porodního plánu 

Jak bylo napsáno výše, porodní plán není v právním řádu regulovaným institutem. Obvykle 

se bude jednat o dokument, který pacientka předá svému poskytovateli zdravotních služeb 

v určité době před porodem. V tomto dokumentu pak shrne svůj postoj k jí preferovanému 

přístupu k porodu, přičemž rovněž zaujme své stanovisko k metodám, které by chtěla 

použít. Naopak může v tomto dokumentu vyjádřit svůj negativní postoj k některým 

postupům, přičemž může vyjádřit své přání tyto neaplikovat. 
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Z výše uvedeného je nutné vyvodit, že právní povaha porodního plánu se může lišit případ 

od případu. Všechny varianty (porodní plán jako informovaný souhlas, informovaný 

nesouhlas a dříve vyslovené přání) je třeba od sebe odlišit a je nutné vzít v potaz veškeré 

náležitosti, které je nutné naplnit pro to, aby mohl porodní plán vyvolat ty následky, které 

právní řád s těmito instituty spojuje. Vyloučit pak nelze ani situace, kdy porodní plán bude 

naplňovat ve svých jednotlivých částech náležitosti všech těchto institutů. Možná je pak 

i situace, kdy pro nedostatek náležitostí nebude mít pacientkou sestavený porodní plán 

náležitosti ani jednoho ze zmíněných institutů. 

3.2.1. Porodní plán jako informovaný souhlas 

Jedním z institutů, jehož náležitosti může porodní plán splňovat, je institut informovaného 

souhlasu pacientky se zásahem do její tělesné integrity – tedy souhlas s poskytnutím 

zdravotních služeb ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 a § 34 zákona o zdravotních 

službách.
39

 

V tomto ohledu je nutné vymezit informovaný souhlas jako nezbytnou podmínku k zásahu 

do integrity člověka.
40

 Zatímco smlouva o péči o zdraví je základním právním důvodem 

k poskytnutí zdravotní péče (ergo i k poskytnutí zdravotních služeb), je informovaný 

souhlas základním právním důvodem k zásahu do integrity člověka.
41

 Základním 

východiskem v demokratickém právním státu je zejména nedotknutelnost člověka a jeho 

osoby,
42

 přičemž toto východisko se nutně projevilo i v rámci úpravy integrity fyzických 

osob v občanském zákoníku. Dle ustanovení § 93 občanského zákoníku je možné 

zasáhnout do integrity člověka pouze a jenom s jeho souhlasem, přičemž tento musí být 

učiněn za předpokladu, že dotyčný zná povahu takové zásahu a je si vědom jeho možných 

následků. Princip nedotknutelnosti lidské osoby bez jejího souhlasu je zcela nezbytným 

a nepostradatelným pro oblast zdravotnického práva, kdy v rámci poskytování zdravotních 

služeb dochází obvykle k zásahu do tělesné integrity pacienta. 

Zatímco občanský zákoník obsahuje obecnou úpravu souhlasu k zásahu do integrity 

fyzické osoby, zákon o zdravotních službách upravuje tuto problematiku s ohledem 

na specifika, která jsou spojená s poskytováním zdravotních služeb. Vzhledem k rozdílné 

                                                 
39

 Resp. dle ustanovení § 93 až 103 a 2638 až 2642 občanského zákoníku. 
40

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. Informovaný souhlas. Praha: ASPI, 2007, str. 21-24. 
41

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T a kol.  2016, op. cit. str. 232. 
42

 Srov. zejména čl. 7 Listiny základních práv a svobod, znovu vyhlášené Usnesením předsednictva České 

národní rady pod č. 2/1993 Sb (dále jen „Listina základních práv a svobod“). 
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úpravě, která je obsažená v rámci jednotlivých ustanovení občanského zákoníku,
43

 je nutné 

vyřešit vzájemný střet dvou právních úprav. V tomto ohledu nelze než zopakovat, že bude 

pravděpodobně nutné považovat tato ustanovení zákona o zdravotních službách 

za ustanovení speciální k úpravě občanského zákoníku.
44

 

Pro určení náležitostí porodního plánu tak, aby mohl plnit roli informovaného souhlasu, 

musíme vyabstrahovat tyto zejména z právní úpravy obsažené v zákoně o zdravotních 

službách a z obecné úpravy občanského zákoníku. 

Dle ustanovení § 34 zákona o zdravotních službách musí být souhlas s poskytnutím 

zdravotních služeb jednak svobodný, jednak informovaný. Pouze za kumulativního 

splnění těchto dvou charakteristik je možné hovořit o informovaném souhlasu, který splní 

požadavky ustanovení § 28 odst. 1 zákona o zdravotních službách, a na jehož základě bude 

tedy možné pacientovi poskytnout zdravotní služby. Obě charakteristiky informovaného 

souhlasu (jeho informovanost a projevení vůle pacienta) je pak nutné chápat nejenom jako 

pasivní svolení pacienta k zákroku, který mu byl navržen, ale jako projev vůle svobodného 

aktéra vztahu dvou rovnoprávných entit – pacienta a poskytovatele zdravotních služeb.
45

 

Informovaný souhlas tak není toliko formálním projevem deklarované rovnosti, ale 

konsenzem mezi dvěma stranami, které jsou zásadně stranami smlouvy o péči o zdraví. 

3.2.1.1. Informovaný souhlas jako souhlas svobodný 

Zákon o zdravotních službách definuje svobodný souhlas takovým způsobem, že tento je 

udělen bez jakéhokoli nátlaku.
46

 V tomto ohleduje je ovšem nutné vyzdvihnout, že 

informovaný souhlas je právním jednáním ve smyslu ustanovení § 545 občanského 

zákoníku a bude nutné, aby toto jednání splňovalo veškeré náležitosti zákonem 

požadované. Absence nátlaku je tak pouze jednou z podmínek vyvolání právních následků 

vyjádřených v konkrétním právním jednání. Je tedy nutné zkoumat zejména náležitosti 

projevu vůle, který má vyvolat následky informovaného souhlasu, z hlediska subjektu, 

který jej činí, z hlediska vůle, kterou projevuje a z hlediska projevu vůle a jeho předmětu.
47
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Z hlediska subjektu, který je způsobilý informovaný souhlas poskytnout, je třeba na tento, 

pro absenci speciální právní úpravy, použít obecná ustanovení občanského zákoníku 

o svéprávnosti
48

. Základním pravidlem pro udělení informovaného souhlasu je tak 

dosažení plné svéprávnosti dle ustanovení § 30 občanského zákoníku.
49

 V případě 

pacienta, který dosud zletilosti nedosáhl, jak zákon o zdravotních službách, tak občanský 

zákoník obsahují speciální právní úpravu týkající se udělení souhlasu k zásahu do integrity, 

resp. k udělení informovaného souhlasu.
50

 Nezletilý pacient, který doposud nedosáhl plné 

svéprávnosti, může udělit informovaný souhlas se zamýšleným zákrokem, pokud je, 

vzhledem ke své rozumové a volní vyspělosti, schopen pochopit ve všech jeho 

podstatných aspektech
51

. Zároveň je nutné, aby se jednalo o zákrok, cit.: „nezanechávající 

trvalé nebo závažné následky“
52

. V určitých případech pak právní řád obsahuje speciální 

právní úpravu způsobilosti udělit informovaný souhlas k určitým zákrokům, kdy stanoví 

věk, jehož dosažení je podmínkou pro udělení souhlasu. Příkladem může být umělé 

přerušení těhotenství dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení 

těhotenství. V případech, kdy nezletilý pacient není způsobilý souhlas udělit, užije se 

postup dle ustanovení § 93 odst. 2 a § 94 odst. 2 občanského zákoníku a souhlas poskytne 

zákonný zástupce pacienta. 

Jak občanský zákoník, tak i zákon o zdravotních službách upravují postup, který je nutný 

užít v případě, že má být zasaženo do integrity člověka, který není schopen udělit souhlas 

z důvodu duševní poruchy nebo neschopnosti vůli projevit, případně neschopnosti učinit si 

o zákroku úsudek. V takových případech právní úprava určuje osoby, které jsou oprávněné 

za takovou osobu informovaný souhlas udělit.
53

 

Z hlediska vůle, která musí být přítomna, aby informovaný souhlas vyvolal zamýšlené 

právní následky, musí být tato svobodná, vážná a prostá omylu.
54

 V případě projevu vůle 

musí být tento opět prost omylu, srozumitelný a určitý a musí splňovat zákonem 

požadovanou formu
55

. Předmět právního jednání pak musí být možný a dovolený, nesmí 
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 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T a kol.  2016, op. cit. str. 251. 
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 Tedy zejména dosažení osmnáctého roku věku a dále přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství. 
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 Srov. ustanovení § 95 občanského zákoníku, resp. ustanovení § 35 zákona o zdravotních službách. 
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 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T a kol.  2016, op. cit. str. 252. 
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 Ustanovení § 94 občanského zákoníku. 
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 Srov. ustanovení § 38 až 65 a § 101 a 102 občanského zákoníku a ustanovení § 34 odst. 7 zákona 

o zdravotních službách. 
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 LAVICKÝ, J., a kol. 2014, op. cit. str. 1939. 
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tedy odporovat dle ustanovení § 580 dobrým mravům a zákonu, pokud to vyžaduje jeho 

smysl a účel. 

Informovaný souhlas je možné udělit i s podmínkou, jako v zásadě jakékoli jiné právní 

jednání.
56

 V takovém případě je vhodné tuto podmínku potvrdit písemnou formou 

pro důkazní účely. Podmínka se v případě informovaného souhlasu uplatní zejména 

v případě vyslovení souhlasu s rozšířením lékařského zákroku.
57

 Jedná se o případy, kdy 

v rámci provedení původně navrženého a odsouhlaseného zákroku dojde k situaci, kdy 

může být vhodné, nebo dokonce nutné, lékařský zákrok rozšířit. V takovém případě je pak 

nutné vyřešit i otázku informovaného souhlasu, kdy v zásadě připadají v úvahu tři situace. 

Buď byl takový souhlas udělen in eventum spolu se souhlasem s původním zákrokem, 

nebo půjde o případ, kdy souhlas nebyl vysloven, ale jedná se neodkladný zákrok 

a souhlasu nebude zapotřebí, nebo jde o rozšíření zákroku, které je možné odložit 

za účelem opatření informovaného souhlasu pacienta.
58

 Je velmi doporučeníhodné, aby byl 

případný podmíněný souhlas, resp. nesouhlas s provedením určitých zákroků vyjádřen 

dopředu právě v porodním plánu. Takové stanovení podmínek může být dobrým způsobem 

jak předejít případným nedorozuměním v průběhu porodu. Zanedbat pak nelze ani 

případný důkazní význam takového prohlášení. 

V rámci informovaného souhlasu se jeví vhodné zmínit i jeho formální náležitosti. Obecně 

se uplatní základní pravidlo ustanovení § 559 občanského zákoníku, které zakotvuje 

pravidlo neformálnosti právního jednání, pokud zákon nestanoví pro určitá právní jednání 

předepsanou formu.
59

 Zásadně tak lze konstatovat, že i v případě informovaného souhlasu 

postačí jeho udělení ústní formou (případně i konkludentně, pokud takový způsob 

nevzbudí pochybnosti o záměru jednajícího), nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba 

forma písemná. Právní úprava zákona o zdravotních službách předepisuje v ustanovení 

§ 34 odst. 2 písemnou formu pro informovaný souhlas s hospitalizací v případě poskytnutí 

zdravotních služeb formou lůžkové péče. V ostatních případech se zákon o zdravotních 

službách odvolává na zvláštní úpravu obsaženou v jiných právních předpisech, které 
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 Srov. ustanovení § 548 občanského zákoníku. 
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 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. 2007, op. cit. str. 83-86. 
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 LAVICKÝ, J., a kol. 2014, op. cit. str. 2007. 
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mohou stanovit, že souhlas s poskytnutím zdravotních služeb musí být udělen v písemné 

formě.
60

 

Občanský zákoník pak úpravu zákona o zdravotních službách rozšiřuje, když ve svém 

ustanovení § 96 odst. 1 stanoví, cit.: „Souhlas k zásahu do integrity člověka vyžaduje 

písemnou formu, má-li být oddělena část těla, která se již neobnoví.“ Písemnou formu pak 

vyžaduje dle ustanovení § 96 odst. 2 i lékařský pokus na člověku a zákrok, který zdravotní 

stav člověka nevyžaduje.
61

 Zmíněná právní úprava může představovat určité praktické 

problémy, jelikož její formulace dopadá jednak na případy, které svou povahou představují 

zákrok, který má na zdravotní stav pacienta zásadní dopad (např. amputace končetiny nebo 

vynětí vnitřního orgánu), ale zároveň bude dopadat i na zákroky, kterými se odstraňuje 

jiná, pro zdraví pacienta podstatně méně zásadní část těla (např. odstranění mateřského 

znaménka nebo extrakce zubu). V tomto ohledu se může formulace v občanském zákoníku 

jevit jako poněkud nedotažená. Praktické problémy ovšem zpravidla působit nebude, 

jelikož poskytovatelé zdravotních služeb často požadují písemnou formu informovaného 

souhlasu i v případech, které by ji jinak nevyžadovaly. Pro tento postup pak mají oporu 

zejména v ustanovení § 34 odst. 2 zákona o zdravotních službách, resp. ustanovení § 2642 

odst. 2 občanského zákoníku.
62

 

Závěrem je třeba podotknout, že souhlas se zákrokem, který byl řádně udělen a splňoval 

veškeré náležitosti, je možné v zásadě kdykoli odvolat, a to i v průběhu zákroku.
63

 

Odvolání informovaného souhlasu pak nutně znamená povinnost toho, kdo jej provádí, 

tento bezodkladně ukončit. Ukončení zákroku ale nebude možné v případě, že by toto 

v danou chvíli způsobilo vážné poškození zdraví pacienta, případně by bylo způsobilé 

ohrozit pacienta na životě. V těchto případech je pak poskytovatel zdravotních služeb 

oprávněn, či dokonce dle situace i povinen, zákrok dokončit, přičemž musí zákrok provést 

pouze do okamžiku, kdy jej bude možné přerušit, aniž by to způsobilo vážné ohrožení 

života a zdraví pacienta.
64

 Odvolání souhlasu pak lze učinit v jakékoli formě, ač by byla 
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 Mezi tyto právní předpisy budou patřit např. zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, zákon č. 
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pro jeho udělení vyžadována určitá konkrétní forma (typicky bude souhlas udělen písemně 

a odvolán bude ústní formou).
65

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že informovaný souhlas je relativně komplexním 

právním jednáním, které musí splňovat řadu náležitostí, aby mohl vyvolat právní 

účinky jím zamýšlené. Pokud by pak měl porodní plán plnit úlohu informovaného 

souhlasu, musí se jednat o právní jednání, které bude tyto náležitosti splňovat. 

3.2.1.2. Informovaný souhlas jako souhlas „informovaný“ 

Jak již název institutu „informovaného souhlasu“ napovídá, toto právní jednání musí, 

kromě náležitostí stanovených zákonem pro vyslovení souhlasu, splňovat ještě jednu 

zásadní kvalitativní vlastnost. V rámci zásahu do tělesné a duševní integrity jedince je 

nutné, aby souhlas s takovým zásahem byl dán s předpokladem, že byl založen na určitých 

znalostech takové kvality, která tento souhlas učiní „informovaným“. 

Význam informovaného souhlasu lze shrnout tak, že pouze pacient, který zná dostatečné 

množství informací o zamýšleném zákroku, je schopen učinit si o tomto takovou 

představu, aby mohl vyslovit svůj souhlas, či nesouhlas. Ačkoli soudobé pojetí vztahu 

lékař – pacient pojímá tento jako vztah dvou rovnoprávných stran, nelze ignorovat zásadní 

informační deficit na straně pacienta. Zatímco lékař (resp. zdravotnický pracovník) 

vystupuje ve vzájemném vztahu v pozici profesionála, jehož rozsáhlé znalosti v oboru jsou 

vlastně základní podmínkou výkonu jeho profese, pacient v tomto ohledu se svými 

znalostmi z pochopitelných důvodů zaostává. Takový nepoměr je pak nutné řešit zejména 

podmínkou souhlasu pacienta s poskytnutím konkrétní zdravotní služby pouze 

za předpokladu, že bude mít dostatek informací, které mu umožní učinit rozhodnutí jím 

preferované. 

Zejména opuštění paternalistické koncepce vztahu lékaře a pacienta vedlo k tomu, že 

souhlas s poskytnutím zdravotních služeb musí být doprovázen dostatečným poučením 

pacienta. Význam informovanosti pacienta o zamýšleném zákroku je možné demonstrovat 

stavem, který panoval v rámci zdravotní péče zejména před rokem 1989. Tehdy platný 

a účinný zákon o péči o zdraví lidu sice zakotvoval ve svých ustanoveních nutnost 

souhlasu pacienta s léčebným výkonem, kterému mělo předcházet poučení ze strany 

lékaře, problematické bylo ovšem pojetí tohoto institutu. Rozsah informační povinnosti byl 
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v zásadě ponechán na úvaze konkrétního lékaře v dané situaci, kdy zákon vyžadoval, aby 

toto poučení bylo „šetrné“, přičemž výklad tohoto pojmu byl v rukách lékaře.
66

 Souhlas 

samotný pak za takových podmínek plnil roli pasivního svolení pacienta, které znamenalo 

spíše podvolení se zákroku, než udělení konsensuálního souhlasu, který v zásadě 

představuje „aktivní“ souhlas se zákrokem (pacient tak v podstatě zákrok jednak 

odsouhlasí, ale zároveň jej aktivně požaduje).
67

 Pro takový „aktivní“ souhlas je ovšem 

třeba, aby si mohl pacient utvořit dostatečný obrázek o veškerých aspektech navrhovaného 

zákroku a aby se s ním v dostatečné míře mohl ztotožnit.
68

 

Nutnost informovaného souhlasu, tedy souhlasu založeného na poučení pacienta 

zdravotnickým pracovníkem, pak umožňuje pacientovi učinit relativně svobodnou volbu, 

dále pak vyrovnává informační deficit na straně pacienta vůči zdravotnickému 

pracovníkovi a v neposlední řadě je nutnou podmínkou pro to, aby bylo možné souhlas 

s příslušným zákrokem považovat za právně relevantní – platný.
69

 Platnost informovaného 

souhlasu pak bude odvislá jednak od splnění náležitostí právního jednání (jak byly popsány 

výše), ale rovněž v procesu poučení pacienta. 

Občanský zákoník ve svém ustanovení § 93 odst. 1 vyžaduje, aby v případě, kdy je 

zasahováno třetí osobou do integrity člověka, byl vyslovený souhlas, který je udělen 

s vědomím o povaze zákroku a o jeho možných následcích. Rovněž ustanovení 

upravující smlouvu o péči o zdraví stanoví, že poskytovatel zdravotní péče je povinen 

srozumitelně vysvětlit ošetřovanému jeho zdravotní stav, jakož i zamýšlené zákroky činěné 

v rámci péče o zdraví.
70

 Občanský zákoník pak nespecifikuje přímo konkrétní obsah 

informační povinnosti, obecně lze ovšem vymezit, že se tato bude týkat zejména vysvětlení 

zdravotního stavu ošetřovaného (anamnéza a konkrétní diagnóza), vysvětlení možných 

řešení a poskytovatelem zdravotní péče preferovaný postup a vysvětlení předpokládaného 

výsledku zákroku.
71

 

Dle občanského zákoníku pak platí, že poučení je podáno řádně, pokud lze, cit.: „rozumně 

předpokládat, že ošetřovaný pochopil svůj zdravotní stav, způsob, účel a nezbytnost péče 

o zdraví včetně očekávaných následků i možných nebezpečí pro své zdraví, jakož i to, zda 
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67

 Ibid. 
68
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přichází v úvahu i případný jiný způsob péče o zdraví“
72

. Zároveň občanský zákoník 

stanoví, že poskytovatel zdravotní péče musí ošetřovaného upozornit, že zamýšleného 

výsledku nemusí být dosaženo, pokud si je vědom toho, že v ošetřovaném mohl představu 

zaručenosti výsledku vzbudit, a pokud je mu zřejmé, nebo mu zřejmé má být, že takový 

výsledek není zaručen.
73

 

Úprava informovaného souhlasu pro oblast poskytování zdravotních služeb je obsažena 

zejména v ustanovení § 31 zákona o zdravotních službách, které vychází ze znění 

čl. 5 Úmluvy o biomedicíně. Dle ustanovení § 31 odst. 1 je poskytovatel zdravotních 

služeb povinen zajistit, cit.: „aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném 

rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném 

postupu a všech jeho změnách“. Dále je pak poskytovatel povinen pacientovi umožnit, aby 

sám nebo prostřednictvím osoby jím určené mohl klást doplňující otázky o svém 

zdravotním stavu a navrženém léčebném postupu. Rovněž poskytnuté doplňující odpovědi 

musí být zodpovězeny srozumitelně. 

Informace za poskytovatele podá ošetřující zdravotnický pracovník, který je k poskytnutí 

dotčených služeb způsobilý. Záznam o informování pacienta je pak příslušným 

zdravotnickým pracovníkem evidován ve zdravotnické dokumentaci.
74

 Z výše uvedeného 

je možné dovodit, že informace musí být v zásadě podána v případě poskytnutí jakékoli 

zdravotní služby bez ohledu na její obvyklost, závažnost a povahu (výjimkou jsou zejména 

situace, ve kterých zákon připouští poskytnutí zdravotní služby, resp. zásahu do integrity 

člověka bez předchozího souhlasu). Samotná povaha zákroku pak bude mít význam 

pro samotný obsah poučení, kdy v případě banálního a běžného zákroku bude pochopitelně 

poučení obsahově jiné, než v případě závažné operace nebo v případě zákroku, který 

nesnese delšího odkladu.
75

 

Zákon o zdravotních službách upravuje, které údaje jsou svým obsahem poučením pro 

účely udělení informovaného souhlasu pacientem. Těmito údaji jsou dle ustanovení 

§ 31 odst. 2 zákona o zdravotních službách informace o povaze nemoci (o její příčině, 

stádiu, vývoji), resp. informace o aktuálním zdravotním stavu pacienta, informace o účelu, 
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povaze, důsledku a rizicích navržené zdravotní služby, o alternativách navrhované 

zdravotní služby (včetně jejich vhodnosti, přínosu a rizicích) a o dalších aspektech 

zdravotního stavu a poučení.
76

 

Problematickým místem poučení bude zejména seznámení pacienta s potenciálními riziky 

navrhovaného zákroku. V rámci poskytování zdravotních služeb je nutné vždy akcentovat 

fakt, že jakýkoli zákrok, který je v rámci poskytování proveden, s sebou nese určitá rizika, 

která mohou nastat i v případě, že byl dodržen postup lege artis.
77

 Jednotlivá rizika se 

od sebe odlišují jednak svou závažností, jednak svou četností. Zásadním problémem pak 

bude fakt, že v zásadě jakýkoli zákrok prováděný při poskytování zdravotních služeb 

s sebou nese de facto nekonečně mnoho rizik, která mohou za určitých okolností nastat.
78

 

Praktickou otázkou pak bude, zda je nutné poučit pacienta o všech rizicích, byť jejich 

výskyt je naprosto ojedinělý nebo jejich závažnost je fakticky nulová. Zásadním 

ukazatelem pak bude kombinace četnosti a závažnosti rizik, která mohou teoreticky 

nastat.
79

 

Obecně pak bude nutné zvážit v případě konkrétních zákroků, ale i konkrétního pacienta, 

jaká pravděpodobnost vzniku rizika v kombinaci s jeho závažností bude představovat 

případ, kdy je o tomto pacienta vhodné poučit. Obecným pravidlem by pak mělo být, že se 

zvyšující se závažností rizika klesá pravděpodobnost, při které by o něm měl být pacient 

poučen.
80

 V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že poučení, jakožto neoddělitelná část 

informovaného souhlasu, musí splňovat určité kvality, aby souhlas, který je na jeho 

základě vyslovený, byl platný. Souhlas, který by nebyl po materiální stránce souhlasem 

informovaným, je souhlasem, který může být za určitých podmínek neplatným.
81

 Takový 

„neinformovaný“ souhlas je pak navíc porušením právní povinnosti a může v konečném 

důsledku založit odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb. Tento důsledek souhlasu, 

při kterém absentovalo zcela nebo z části řádné poučení, potvrdil ve svém rozhodnutí 

i Nejvyšší soud, když konstatoval následující, cit.: 
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„Odpovědnost poskytovatele zdravotní péče za škodu na zdraví (podle § 420 a 421a obč. 

zák.
82

) v případě nedostatečného poučení o možných rizicích a alternativách zákroku, ač 

jinak byla zdravotnická služba poskytnuta lege artis, nastává jen tehdy, prokáže-li pacient, 

že při znalosti rozhodných skutečností (o nichž měl být poučen) bylo reálně 

pravděpodobné, že by se rozhodl jinak, tj. že zákrok nepodstoupí. Při úvaze, o čem poučit, 

je nutno vycházet z kombinace pravděpodobnosti rizika určitého možného nepříznivého 

vývoje či nepříznivých následků zákroku a závažnosti takových následků pro celkový 

zdravotní stav pacienta. Čím závažnější budou nepříznivé následky v případě naplnění 

rizika, tím menší pravděpodobnost bude stačit ke vzniku povinnosti o nich pacienta 

poučit.“
83

 

Z citované právní věty tak vyplývá, že i poskytnutá zdravotní služba, ke které dal pacient 

souhlas, může zakládat právní odpovědnost poskytovatele, pokud absence takového 

poučení mohla mít vliv na rozhodnutí pacienta vyslovit s daným zákrokem souhlas, či 

nesouhlas. Nelze ovšem říci, že absence jakékoli informace v poskytnutém poučení 

zakládá porušení povinnosti na straně poskytovatele zdravotních služeb. V zásadě platí, že 

je-li poučení poskytnuto alespoň v určité základní formě, je na pacientovi, aby 

v následném sporu prokázal, že absence konkrétní informace by měla za následek, že by 

k předmětnému zákroku souhlas nedal. Odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb pak 

může v zásadě nastat jenom v takovém případě, kdy pacient unese důkazní břemeno 

a prokáže příčinnou souvislost mezi neúplným poučením a mezi vysloveným souhlasem. 

Nelze se ovšem spokojit s konstatováním pacienta, že by při znalosti daného rizika souhlas 

neudělil. Takový postoj pacienta musí být v daném případě skutečně reálný 

a pravděpodobný, a nikoli pouze možný.
84;

 
85

 

Z výše uvedeného vyplývá, že informovaný souhlas je právním jednáním, které je v mnoha 

ohledech dosti specifické. Jednak jsou kladeny relativně přísné nároky na samotnou 

kvalitu právního jednání, aby ho bylo toto možné označit za informovaný souhlas, nadto 
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pak zákonná úprava vyžaduje, aby byl souhlas podložen procesem poučení pacienta 

před tím, než bude udělen. Absence poučení pak má zcela zásadní důsledky, které mohou 

být až takového rázu, že se o informovaný souhlas nebude v daném případě vůbec 

jednat a případný zásah bude nutné posuzovat jako protiprávní. 

Aby bylo možné souhlas se zásahem do integrity člověka při poskytování zdravotních 

služeb považovat za souhlas informovaný, musí být tyto náležitosti splněny 

bezpodmínečně. V opačných případech existuje nezanedbatelné riziko, že uskutečněný 

zákrok bude postrádat dostatečný právní důvod ke svému provedení. Nelze pak akceptovat 

praxi, která se u mnoha poskytovatelů zdravotních služeb rozšířila, totiž informování 

pomocí předloženého standardizovaného formuláře, který příslušný poskytovatel 

vypracoval za účelem zjednodušeného postupu informování a jeho formalizace, kdy se 

pacient toliko seznámí s textem poučení a následně je vyzván k jeho odsouhlasení. 

V takových případech lze stěží hovořit o tom, že byly naplněny veškeré náležitosti 

poučení, neboť možnost pacienta seznámit se se všemi aspekty zákroku je podstatně 

limitována možnostmi písemného poučení. Žádný formulář, byť sebevíce sofistikovaný, 

nemůže nahradit význam důvěrného rozhovoru mezi lékařem a pacientem.
86

 Základní 

forma poučení by tedy měla spočívat v ústně podaném, osobním poučení pacienta jeho 

ošetřujícím lékařem, přičemž jenom tato forma zajistí, že konkrétní pacient bude skutečně 

poučen v materiálním smyslu slova. Pochopitelně tento závěr nevylučuje užití různých, 

i předpřipravených formulářů. Tyto musí ovšem zůstat spíše pomůckou (např. pro důkazní 

účely) a nemohou sloužit jako náhražka šetřící čas a energii zdravotnických pracovníků.
87

 

Vliv náležitostí informovaného souhlasu na právní povahu porodního plánu 

Jak bylo napsáno výše, porodním plánem rozumíme listinu, kterou pacientka – rodička 

dává najevo svou vůli o průběhu porodu. V tomto dokumentu se tak vyjadřuje vůči 

poskytovateli zdravotních služeb tak, že obvykle sepíše seznam požadavků, které si přeje 

zachovat v průběhu porodu. Zásadní otázkou je, jaká bude právní povaha těchto 

požadavků. Odpověď na tuto otázku se bude lišit případ od případu, kdy bude nutné 

zejména zkoumat, zda by porodní plán mohl splňovat náležitosti informovaného souhlasu 

a zda by mohl vyvolat právní následky takového právního jednání. 

Z pohledu náležitostí kladených na právní jednání, které musí informovaný souhlas 

splňovat, obvykle problém nenastane. Zde bude nutné zkoumat zejména to, zda se 
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předmětný porodní plán týká pacientky, která je svéprávná v takovém rozsahu, ve kterém 

může právně jednat a informovaný souhlas formou porodního plánu udělit. V tomto ohledu 

pak problém nastane obvykle v případech, kdy je rodičkou žena, která doposud nedovršila 

18 let věku, a nenabyla plné svéprávnosti. V takovém případě bude nutné zkoumat, zda je 

způsobilá udělit souhlas k jednotlivým zdravotním službám, ke kterým v porodním plánu 

souhlas dává. Bude tak rozhodné, zda dosáhla rozumové a volní vyspělosti v takovém 

měřítku, aby byla schopná pochopit tyto zásahy ve všech jejich aspektech. Vzhledem 

k tomu, že v rámci porodu dochází k jednotlivým dílčím zásahům, které v mnoha 

případech provedeny být mohou, ale nemusí, bude nutné tyto zákroky a vůli pacientky, 

kterou k jejich provedení vyjadřuje hodnotit vždy samostatně. Obecně lze ovšem 

konstatovat, že případy, kdy pacientka nebude právně způsobilá poskytnout souhlas se 

zásahem do své integrity v rámci porodu, budou spíše výjimečné. 

Z hlediska charakteristiky porodního plánu jako informovaného souhlasu bude obvykle 

hrát zásadní roli problematika poučení. Jak již bylo napsáno, porodní plán není institutem 

platného práva, jeho povaha se tak musí dovozovat z náležitostí, které obsahuje 

a z procesu, kterým vznikl. V tomto ohledu bude zcela zásadní rozdíl v tom, zda porodní 

plán vznikl z vůle pacientky, která jej sama také vypracovala, nebo se jednalo o výsledek 

společné práce pacientky a kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, který je způsobilý 

k poučení dle ustanovení § 34 odst. 3 zákona o zdravotních službách.
88

 

V případě, že je porodní plán vypracován toliko pacientkou samotnou bez účasti lékaře, je 

v zásadě nutné konstatovat, že takový porodní plán může jenom stěží naplnit náležitosti 

požadované pro informovaný souhlas. Ačkoliv může být pacientka informována i velmi 

dobře o těch zdravotních službách, které požaduje, nelze přehlédnout, že nedošlo k jejímu 

poučení ve smyslu ustanovení § 31 zákona o zdravotních službách, resp. ustanovení § 94 

odst. 1 a § 2638 občanského zákoníku. Zásadním nedostatkem v těchto případech bude 

zejména fakt, že poučení nebylo poskytnuto k tomu způsobilou osobou. Ač se takový 

požadavek může jevit jako formalistický až nerozumný, kdy by se dalo argumentovat tím, 

že pacientka, která byla schopná porodní plán vypracovat, je informována více než 

dostatečně, není tomu rozhodně tak. Je totiž třeba přihlédnout k daleko hlubšímu významu, 

který institut informovaného souhlasu zastává. 
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Informovaný souhlas je jednak právním důvodem zásahu do integrity člověka (resp. 

poskytnutí zdravotní služby), zároveň ale plní i roli důležitou pro vzájemný vztah lékaře 

a pacienta v úrovni praktické. Jenom takový pacient, který je informovaný a srozuměný se 

všemi zásadními aspekty zákroku, které mu byly pečlivě vysvětleny, může být partnerem 

lékaře při průběhu léčby. Pouze takový pacient může mít z poskytované zdravotní služby 

skutečné maximu a pouze takový pacient může být úspěšně aktivním článkem své léčby. 

Navíc, jak již bylo řečeno, pouze takový pacient se může doopravdy rozhodnout o tom, zda 

daný zákrok chce a zda jej chce provést navrhovaným způsobem. Akt poučení mezi 

ošetřujícím lékařem a pacientem navíc pomáhá vybudovat a prohloubit vzájemnou důvěru. 

Poučením pacient nejenom získá potřebné informace, ale rovněž se seznámí s postojem 

lékaře ke konkrétnímu zákroku, či postupu. Lékař pak v případě poučeného pacienta ví, že 

je na tento zákrok připraven a že jej měl možnost pochopit, přijmout a akceptovat do té 

míry, že bude možné spolehnout se na jeho spolupráci. Naopak v případech, kdy ať už 

lékař nebo pacient nabudou dojmu, že vzájemná spolupráce není založená na oboustranné 

důvěře a že se nemohou spolehnout na spolupráci druhé strany, je možné takovou situaci 

vyřešit a najít kompromisní způsob provedení zákroku, či spolupráci ukončit a navrhnout 

pacientovi alternativu jiného poskytovatele nebo jiného zdravotnického pracovníka. 

S ohledem na uvedené argumenty je třeba konstatovat, že je třeba trvat na tom, aby byla 

zachována podmínka poučení ze strany ošetřujícího zdravotnického pracovníka 

i v případech, ve kterých je pacient v zásadě s povahou zamýšlených a požadovaných 

zákroků srozuměn. Poučení hraje příliš důležitou roli na to, aby bylo ponecháno mimo 

dispozici k tomu způsobilé osoby. Dalším důležitým faktorem je pak fakt, že poskytovatel 

zdravotních služeb (resp. zdravotnický pracovník) provádějící zákrok, by měl mít kontrolu 

nad obsahem poučení. V případech, kdy není jasné, jaké informace pacientka obdržela, 

nemůže zdravotnický pracovník vědět, zda zná veškeré aspekty zákroku tak, aby bylo 

možné označit pacientku za řádně poučenou. V zásadě tak může nastat situace, kdy 

pacientka sice zná určité aspekty zákroku (postupu), který požaduje, ale nezná například 

jeho rizika, jejich závažnost a četnost, nebo důsledky postupu na další navazující péči. 

Obecně bychom se pak mohli setkat s pacientkami, které určitá rizika neznají, případně je 

podcení a neporozumí jejich závažnosti a následkům. 

Takové situace pak mají zcela zásadní vliv jak na případnou spokojenost pacientky 

po zákroku samotném, tak i na případnou odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb 

za nedostatečné poučení pacientky. Lze tedy uzavřít, že porodní plán, který je vypracován 
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samotnou pacientkou, která nebyla před jeho vypracováním a následným předáním 

poskytovateli zdravotních služeb poučena ve smyslu ustanovení § 31 zákona o zdravotních 

službách, nelze považovat za informovaný souhlas pacientky. Takový porodní plán pak 

nebude ani dostatečným právním důvodem pro poskytnutí zdravotní služby a zásahu 

do integrity pacientky. Může tak sloužit toliko informativně pro poskytovatele zdravotních 

služeb o přáních pacientky. 

Druhou potencionální situací, která může v případě porodního plánu nastat je případ, kdy 

pacientka sice vypracuje svůj porodní plán sama bez poučení zdravotnického pracovníka, 

toto poučení je jí ovšem poskytnuto ex post poté, co tento porodní plán předá zvolenému 

poskytovateli zdravotních služeb. V takové případě pak daný souhlas může splňovat jak 

náležitosti právního jednání vyžadované zákonem, tak je v něm přítomné i poučení dle 

příslušných ustanovení zákona o zdravotních službách a občanského zákoníku. Problém, 

který ovšem bude nutné vyřešit je okamžik samotného poučení. Dle čl. 5 Úmluvy 

o biomedicíně musí být pacient poučen zásadně před udělením souhlasu k příslušnému 

zákroku. Uvedené ustanovení je pak převzato i zákonem o zdravotních službách, kdy 

tento v ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) stanoví, že souhlas s poskytnutím zdravotních 

služeb je informovaný, pokud je pacient před vyslovením souhlasu podána informace 

dle ustanovení § 31. 

Z uvedeného vyplývá, že poučení je nutné podat pacientovi zásadně před tím, než svůj 

souhlas k provedení zákroku udělí. Výjimku z takového postupu představují situace, kdy 

není možné poučení poskytnout předem z důvodů hodných zvláštního zřetele. Zákonná 

úprava v tomto ohledu umožňuje upustit od předchozího poučení v případě, kdy zákrok 

nesnese odkladu či v případě, kdy pacient není schopen poučení vnímat.
89

 V tomto ohledu 

pak můžeme konstatovat, že dané výjimky půjde jen stěží aplikovat na případy, kdy 

pacientka před porodem dodá porodní plán, který by měl sloužit jako informovaný souhlas 

a nebyla před jeho udělením řádně poučena. 

Není pak možné tuto podmínku bagatelizovat, jelikož poučení, které následuje až 

po udělení souhlasu, neplní svou roli dostatečně. Poučení před udělením souhlasu 

k poskytnutí zdravotnické služby slouží i k tomu, aby mohlo v dostatečném časovém 

prostoru umožnit pacientovi zvážit veškeré aspekty zákroku. Dostatečný časový prostor 

mezi poskytnutím informace a samotným rozhodnutím by pak měl eliminovat tlak, který 
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na pacienta vytváří jeho zdravotní stav a nutnost předmětný zákrok absolvovat. Poučení 

má mít faktický vliv na rozhodnutí pacienta. Ačkoli by se mohl zdát validním argument, že 

poučení po udělení souhlasu může mít stejný vliv, jelikož pacient může již udělený souhlas 

bez omezení odvolat, není tomu tak. Zásadním důvodem proti takovému výkladu bude 

zejména fakt, že pro pacienta, který již navenek deklaroval své rozhodnutí určitý zákrok 

podstoupit, může být relativně složitější takový souhlas odvolat i přes to, že o něm mohl 

nabýt pochybnosti. 

Je otázkou, jaký vliv může mít na výše popsanou situaci právo pacientky vzdát se poučení 

dle ustanovení § 32 odst. 1 zákona o zdravotních službách, resp. dle ustanovení § 2641 

občanského zákoníku. Budeme-li se držet striktně zákonných ustanovení, měl by být 

postup při vzdání se práva na poučení takový, že pacientka odmítne poučení, o čemž se 

následně provede záznam do zdravotnické dokumentace, pod který se podepíše 

zdravotnický pracovník a pacientka. V zásadě až po odmítnutí poučení by mělo následovat 

udělení souhlasu s poskytnutím zdravotní služby. V takových případech ale bude nutné 

vždy zvážit i konkrétní okolnosti případu a nelpět pouze na doslovném znění zákona a dbát 

případně i jeho smyslu – zachování autonomie vůle pacienta při jeho informovanosti 

o následcích učiněného rozhodnutí. 

Nelze ale než doporučit, aby v případě, že porodní plán byl poskytovateli dodán, aniž by 

byla pacientka řádně poučena, nebyl tento považován za informovaný souhlas ani 

v případě následného doplnění poučení, jelikož takový postup neodpovídá ani právní 

úpravě informovaného souhlasu, ani smyslu a účelu jeho existence. 

Posledním typem případů připravených porodních plánů, budou ty plány, které pacientka 

rodička vypracovala za spolupráce svého ošetřujícího lékaře (jiného, odborně způsobilého 

zdravotnického pracovníka), v rámci kteréhožto procesu byla řádně poučena. Takové 

případy pak budou obvykle splňovat veškeré náležitosti informovaného souhlasu, kdy 

budou splněny jak náležitosti právního jednání, tak i náležitosti informovaného souhlasu 

v oblasti poučení pacientky. 

Určitým problémem by pak mohli být situace, kdy by pacientka vypracovala porodní plán 

s poskytovatelem zdravotních služeb, který bude rozdílný od poskytovatele, který by měl 

porod provést. V takových případech může vyvstat otázka, zda byly splněny náležitosti dle 
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ustanovení § 31 odst. 3 zákona o zdravotních službách
90

. V tomto ohledu se jeví jako 

správný výklad, že postačí i poučení zdravotnického pracovníka, který sice nebude 

zdravotnické služby přímo poskytovat, ale je k tomu způsobilý. Překážkou by pak neměl 

být ani fakt, že poskytovateli zdravotních služeb, který samotnou službu poskytne, nebude 

znám obsah poučení. Taková situace by totiž neměla nastat, jelikož zdravotnický 

pracovník, který provedl poučení, cit.: „provede do zdravotnické dokumentace záznam 

o tom, že byla informace podána“
91

. V tomto ohledu by pak mělo být poskytovateli 

navazující zdravotní péče zřejmé, v jakém rozsahu byla pacientka poučena. 

Lze tedy uzavřít, že porodní plán může plnit roli informovaného souhlasu pouze 

za předpokladů, že splňuje veškeré náležitosti na právní jednání, které jsou na něj 

zákonem kladeny, a že pacientka byla před jeho vypracováním řádně poučena osobou 

k tomu oprávněnou. V ostatních případech není možné porodní plán považovat 

za právně relevantní informovaný souhlas, zejména pro nedostatek poučení před jeho 

udělením. 

3.2.2. Porodní plán jako informovaný nesouhlas 

Další možností právní charakteristiky porodního plánu, jak bylo zmíněno výše, může být 

informovaný nesouhlas s poskytnutím určité zdravotní služby. Porodní plán bude 

obsahovat zpravidla jak vyjádření pacientky o zákrocích (postupech), které si v průběhu 

porodu aplikovat přeje, tak i vyjádření o postupech, které odmítá. Otázkou zůstane, jaká 

bude právní relevance porodního plánu v těchto případech. 

3.2.2.1. Odmítnutí péče pacientem – negativní revers 

Institut negativního reversu
92

 (nebo též informovaného nesouhlasu) je obdobným projevem 

autonomie vůle pacienta, jakým je informovaný souhlas. V zásadě můžeme říci, že se 

jedná o dvě strany téže mince. Výše popsané principy, na kterých stojí institut 

informovaného souhlasu, tedy zejména svoboda vůle pacienta při jeho udělení, či 

neudělení, v sobě nutně obsahuje existenci možnosti péči odmítnout. Případy odmítnutí 

poskytovatelem zdravotních služeb navrhované péče v sobě obsahuje problém střetu 
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 „Informaci o zdravotním stavu podává ošetřující zdravotnický pracovník způsobilý k poskytování zdravotních 

služeb, kterých se podání informace týká; ošetřující zdravotnický pracovník provede do zdravotnické 

dokumentace záznam o tom, že byla informace podána.“ 
91

 Srov. ustanovení § 31 odst. 3 zákona o zdravotních službách. 
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 Pojem negativní revers bývá spojován zejména s formou písemného prohlášení pacienta, že odmítá poskytnutí 

navrhované zdravotní služby. Viz ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. 2007, op. cit. str. 118. 
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svobodné a nezávislé vůle pacienta na straně jedné a povinnost zdravotnického pracovníka 

jednat v zájmu, který je nejvhodnější pro zdraví pacienta na straně druhé.
93

 V tomto ohledu 

nezbývá, než zopakovat, že právní řád vychází z principu nedotknutelnosti osobní integrity 

a práva každého, aby bylo respektováno jeho svobodné rozhodnutí o zasažení do této 

osobnostní sféry.
94

 

K uvedeným zásadám se vyjádřil i Ústavní soud České republiky, když ve svém nálezu 

vyslovil závěr, že z ústavního principu nedotknutelnosti integrity osobnosti vyplývá zásada 

svobodného rozhodování v otázkách péče o vlastní zdraví, zákonná ustanovení umožňující 

v určitých případech zásah do integrity člověka za účelem poskytnutí zdravotních služeb je 

nutno vykládat zdrženlivě tak, aby byla šetřena podstata této svobody – diagnóza není více 

než právo.
95

 

Přání pacienta nebýt léčen tak musí být respektováno, přičemž může být vysloveno jak 

výslovným prohlášením pacienta, nebo „mlčky“ tak, že pacient nevysloví souhlas 

s příslušným zákrokem a nesouhlas nijak explicitně nedá najevo.
96

 Stejně tak, jako 

v případě informovaného souhlasu bude nutné zkoumat, zda je osoba vůbec způsobilá 

tento nesouhlas právně – relevantně vyslovit. Pouze odmítnutí péče, ke kterému je pacient 

svéprávný, může vyvolat právní následky a bude zavazovat poskytovatele zdravotních 

služeb. Ačkoliv je odmítnutí zdravotních služeb obdobným jednáním, jakým je vyslovení 

informovaného souhlasu s jejich provedením, na negativní revers jsou kladeny vyšší 

nároky.
97

 Důvodem k takovému přístupu je, že odmítnutí lékařského zákroku, který je 

zpravidla veden za účelem zlepšení zdravotního stavu pacienta, může působit v mnoha 

případech iracionálně, jelikož jeho neprovedení může mít za následek i podstatné zhoršení 

zdravotního stavu pacienta. Vyvstává proto potřeba, aby bylo odmítnutí zdravotní péče 

důsledně přezkoumatelné, aby nebyl pochyb o pravosti, svobodě a informovanosti 

takového projevu vůle.
98

 

Odmítnutí zdravotní péče upravuje ustanovení § 34 odst. 3 zákona o zdravotních službách. 

Pacient, který byl poučen o svém zdravotním stavu (případně využil svého práva nebýt 

informován dle ustanovení § 32 odst. 1 zákona o zdravotních službách) a odmítá udělit 
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 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.  2016, op. cit. str. 259. 
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 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. 2007, op. cit. str. 117. 
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 DOLEŽAL, A., DOLEŽAL, T. Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 

2011, str. 40. 
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 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.  2016, op. cit. str. 259. 
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 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.  2016, op. cit. str. 259-260. 
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souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, musí být opět informován, přičemž z nového 

poučení musí být zřejmé, že neposkytnutím zdravotní služby může dojít k vážnému 

poškození jeho zdravotního stavu nebo k ohrožení života. Pokud pacient i po opakovaném 

poučení trvá na svém rozhodnutí souhlas neudělit, má o tom učinit písemné prohlášení.
99

 

Písemné potvrzení o odmítnutí poskytnutí péče má zejména důkazní hodnotu 

pro poskytovatele zdravotních služeb, kdy v případě, že pacient odmítl poskytnutí 

zdravotní služby, má toto za následek, že poskytovatel neodpovídá za újmu, která 

pacientovi vznikla v důsledku neprovedení odmítnutého zákroku. Takový důsledek nastává 

vzhledem k tomu, že neudělením souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb neexistuje 

právní důvod k zásahu do osobní integrity pacienta. Poskytovatel zdravotních služeb tak 

v zásadě nesmí odmítnutý zákrok provést a nemůže tedy odpovídat za následky, které 

neprovedením zákroku vzniknou.
100

 

Samotné písemné potvrzení není samozřejmě jediným způsobem, jak lze odmítnutí 

zdravotních služeb prokázat. Vzhledem k tomu, že potvrzení dle ustanovení § 34 odst. 3 

zákona o zdravotních službách vyžaduje aktivní spoluúčast pacienta, který ji ovšem může 

odmítnout, je nutné, aby bylo přípustné prokázat nedostatek souhlasu s poskytnutím 

zdravotních služeb i jiným způsobem. Základní postup pro případy, kdy pacient odmítá 

poskytnout součinnost, obsahuje ustanovení § 34 odst. 5 zákona o zdravotních službách, 

kdy se odmítnutí zdravotní péče zaznamená do zdravotnické dokumentace, pod nějž se 

podepíše zdravotnický pracovník, který záznam provedl, a pacient. Pokud by pacient 

odmítl tento záznam podepsat, poznamená se tato skutečnost do zdravotnické dokumentace 

a záznam podepíše zdravotnický pracovník a svědek.
101

 

Zákon o zdravotních službách nevyžaduje po svědkovi žádné zvláštní vlastnosti (dovodíme 

tedy pouze to, že k takovému jednání musí být svéprávný ve smyslu příslušných 

ustanovení občanského zákoníku), může se tak jednat např. i o jiného zdravotnického 

pracovníka působícího u dotčeného poskytovatele zdravotních služeb. Vzhledem k tomu, 

že negativní revers, resp. záznam o odmítnutí péče ve zdravotnické dokumentaci má 

zásadní důkazní význam, je na místě doporučit, aby svědek, případně alespoň jeden ze 

svědků, byl osobou nezainteresovanou, o jejíž nezaujatosti nebude důvod pochybovat. 

Praktickým doporučením může být kombinace nezúčastněného zdravotnického pracovníka 
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 Obdobné požadavky obsahuje i ustanovení § 2642 občanského zákoníku, kdy ošetřovaný v případě, že odmítá 

zdravotní péči, toto písemně na žádost poskytovatele potvrdí. 
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 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. 2007, op. cit. str. 118. 
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 Srov. ustanovení § 34 odst. 5 zákona o zdravotních službách. 
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a nezúčastněného pacienta, kdy se jedná o potenciálně relativně dostupné svědky, přičemž 

jeden z nich může dohlédnout na „odbornou“ stránku věci, v případě druhého z nich bude 

očekávatelná jeho nezaujatost. 

Nad to lze pak poznamenat, že vzhledem k následkům, které může mít neposkytnutí 

zdravotních služeb na základě jejich odmítnutí, které bude buď neplatné, nebo 

neprokazatelné, je vhodné, aby zejména u závažnějších zákroků byli přítomní svědci 

i pokud pacient sám poskytne potvrzení odepření souhlasu s poskytnutím zdravotních 

služeb. Role svědků pak bude nejenom v potvrzení, že pacient skutečně péči odmítl, ale 

rovněž, že v dané situaci k tomu byl způsobilý, případně se způsobilým jevil být. Uvedený 

postup je doporučeníhodný zejména s ohledem na to, že neposkytnutí zdravotních služeb 

v případě, že pacient nebyl k jejich odmítnutí způsobilý, může založit jak občanskoprávní, 

tak v závažných případech i trestněprávní odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb, 

resp. zdravotnického pracovníka.
102

 

Co se týče samotného obsahu negativního reversu, zde zákon o zdravotních službách mlčí. 

Vzhledem k závažnosti institutu i jeho bezprostřední souvislosti s institutem 

informovaného souhlasu pak lze dovodit, že zachycen by měl být zejména obsah poučení, 

které příslušný zdravotnický pracovník pacientovi poskytl. Zvláštní pozornost by pak měla 

být věnována zejména rizikům a možným negativním následkům, kterým se pacient 

vystavuje v případě, že zákrok nebude proveden.
103

 

Z výše uvedeného vyplývá, že zákon klade na vyslovení odmítnutí zdravotních služeb 

zvláštní nároky zejména na způsobilost pacienta toto vyslovit a na formu, kterou je tak 

učiněno. Co se týče způsobilosti pacienta odmítnout zdravotní péči, platí o tomto obdobně 

pravidla uvedená u náležitostí právního jednání v případě informovaného souhlasu.
104

 

Zvláštní zřetel musí být ovšem věnován zejména na rozumovou a volní vyspělost 

pacienta, který není plně svéprávný, a na jeho schopnost porozumět následkům 

neposkytnutí navrhované zdravotní péče. V případě poučení, které musí následovat 

po vyjádření pacienta, že navrhované služby odmítá (případně po jeho odmítnutí udělit 

souhlas), musí být z tohoto zřejmé, že pacient byl informován takovým způsobem 

o všech negativních následcích na jeho zdraví, že mohl tyto řádně pochopit a učinit si 

představu o jejich závažnosti, pravděpodobnosti a následcích. 
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 Viz kap. 3.2.1.1 Informovaný souhlas jako souhlas svobodný. 
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Vzhledem k závažnosti institutu odmítnutí péče je nutné, aby zejména poskytovatelé 

zdravotní péče a zdravotničtí pracovníci důsledně trvali na těchto náležitostech negativního 

reversu a aby řádně zdokumentovali jeho okolnosti, jakož i jeho průběh pro případ 

následného sporu, resp. potenciálního trestního řízení. 

Vliv náležitostí odmítnutí péče na právní povahu porodního plánu 

Srovnáme-li náležitosti informovaného souhlasu a odmítnutí zdravotní péče, dojdeme 

k závěru, že tyto jsou si v mnoha ohledech podobné, přičemž právní úprava odmítnutí péče 

a její aplikace praxí v zásadě zpřísňuje požadavky na tyto náležitosti. 

Pokud tedy máme uvažovat o tom, že by v konkrétním případě plnil porodní plán úlohu 

odmítnutí určité zdravotní služby, musíme zmíněné náležitosti aplikovat rovněž na takový 

porodní plán. V případě porodního plánu můžeme říci, že jelikož se jedná v zásadě 

o písemný projev vůle pacientky vůči poskytovateli zdravotních služeb, je naplněna 

formální náležitost případného odmítnutí péče, resp. negativního reversu. 

Problematickým bodem se tak opět může stát zejména způsobilost odmítnout zdravotní 

péči (určitý zákrok) společně s problematikou řádného poučení pacientky o možných 

rizicích a následcích neprovedení předmětného zákroku. V zásadě pak můžeme zopakovat, 

že v případě způsobilosti k takovému právnímu jednání bude nutné důsledněji sledovat její 

náležitosti a to vzhledem k možným neblahým následkům, či rizikům, neposkytnutí 

zdravotní služby. Zejména pak u pacientek, které doposud nedosáhly zletilosti a nestaly se 

plně svéprávnými, bude třeba postupovat obezřetně. V případě porodů se ovšem můžeme 

dostat do dosti svízelné situace a to zejména s ohledem na jejich výše zmíněnou zvláštní 

povahu, jako stavu pacientky, který nepředstavuje zdravotní komplikaci (nemoc nebo 

zranění), ale přesto může znamenat závažné riziko pro její zdraví, zejména v případě 

výskytu komplikací (ať již očekávaných či neočekávaných). 

Takový charakter zdravotní situace pacientky totiž na jednu stranu ospravedlňuje její 

možnost vyžadovat, aby zvolený způsob porodu odpovídal co nejpřesněji jejím přáním, 

na druhou stranu ovšem stále představuje značné riziko. Přílišné „svázání“ zdravotnického 

pracovníka ex ante vysloveným nesouhlasem s určitými zákroky pak může představovat 

zásadní problém při výskytu náhlé, zdraví a život ohrožující komplikace. Samozřejmě, se 

takový problém může vyskytnout v případě jakéhokoli závažnějšího medicínského 

zákroku, rozdílná povaha porodu a těhotenství obecně může ovšem vést k určité 
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„optimistické“ představě pacientky o tom, že případné komplikace nebudou takového rázu, 

aby bylo nutné provést jí nechtěný zákrok. 

Tento problém pak samozřejmě nevylučuje možnost pacientky předem odmítnout 

provedení některých zákroků, představuje ale, dle autorova mínění, dostatečný důvod 

k tomu, aby poskytovatelé zdravotních služeb postupovali v těchto případech co možná 

obezřetně. Zásadní pak bude zejména komunikace mezi lékařem a pacientkou při poučení 

o možných následcích a rizicích, které mohou v případě odmítnutí péče nastat. Takový 

postup již ostatně vyplývá ze samotného znění ustanovení § 34 odst. 3 zákona 

o zdravotních službách, které vyžaduje, aby byl pacient o navrhovaném zákroku poučen 

dokonce dvakrát. Nejprve pro účely udělení informovaného souhlasu a posléze pro účely 

odmítnutí tohoto zákroku.
105

 

Samotnému poučení je pak v případě porodů nutno věnovat zvýšenou pozornost. Zejména 

je nutné poučit pacientku o možných komplikacích, které jsou odmítaným zákrokem 

řešeny, o jeho přínosech a o alternativách, pokud připadají v úvahu. Důležitým bodem by 

měla být zejména otázka, kdy bude odmítaný zákrok případně proveden. V případě, že je 

to možné, by pak měly být stanoveny meze uskutečnění zákroku tak, aby pacientka věděla, 

že nebude zákrok uskutečněn, pokud to nepůjde jinak. Poměrně zásadní by pak mělo být 

poučení o možných následcích, pokud pacientka trvá na odmítnutí zákroku. Samozřejmě, 

nelze sáhnout k poučení takovým způsobem, aby mělo povahu psychického nátlaku 

(v takovém případě by byla ostatně diskutabilní platnost případného souhlasu). Je ovšem 

nutné, aby byla pacientce zřejmá závažnost jejího rozhodnutí a možné neblahé následky 

nejen na zdraví její, ale i na zdraví novorozence. 

V tomto ohledu je pak možné konstatovat, že porodní plán může plnit úlohu odmítnutí 

zdravotní péče pouze v případě, že je tento připraven za spolupráce pacientky rodičky 
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dovodit, že pacient není pochopitelně ani v takovém případě povinen toto poučení vyslechnout, ostatně zákon 

o zdravotních službách upravuje případy, kdy pacient odmítne písemné prohlášení o odmítnutí zdravotní služby. 

Po takovém pacientovi lze stěží požadovat, aby poučení vyslechl namísto „kvapného“ opuštění zdravotnického 

zařízení. Dle autorova mínění se pak užije analogicky ustanovení § 34 odst. 5 zákona o zdravotních službách. Je 

ale zřejmé, že poučení v případě odmítnutí zdravotní péče pacientem je právní úpravou značně akcentováno 

a hraje zcela zásadní roli pro to, aby nevznikla odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnických 

pracovníků z důvodu neplatného odmítnutí zdravotnické péče z důvodu, že si pacient na základě chybného či 

neúplného poučení učinil chybný úsudek o následcích na svém zdraví. Lze pak doporučit, aby se zdravotničtí 

pracovníci snažili, pokud to alespoň trochu jde, toto poučení poskytnout. 
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a zdravotnického pracovníka, který je způsobilý poučit pacientku ve smyslu 

ustanovení § 31 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 3 zákona o zdravotních službách. 

Závěrem je třeba zdůraznit, že i případy odmítnutí péče jsou limitovány mezemi autonomie 

vůle pacientky v rámci možnosti ovlivnění porodu. Tyto případy budou řešeny 

v následujících kapitolách. 

Lze tedy shrnout, že porodní plán může sice plnit roli informovaného nesouhlasu 

s poskytnutím zdravotní služby, bude ovšem nutné splnit poměrně přísné zákonné 

požadavky na jeho náležitosti. V tomto ohledu je třeba zejména akcentovat závažnost 

následků, které mohou nastat v případě, kdy je takové odmítnutí z důvodu nesplnění 

zákonných náležitostí neplatné. Zároveň je ovšem nutné, aby v případě platného odmítnutí 

péče bylo toto respektováno. Je zcela zásadní, aby došlo mezi pacientkou a lékařem 

k dobré komunikaci, která objasní stanovisko obou stran a umožní bezproblémový průběh 

porodu. 

Porodní plán tak, s ohledem na výše uvedené, může plnit jak roli informovaného 

souhlasu, tak i odmítnutí zdravotní péče (negativního reversu). Je ovšem nutné, aby 

takový porodní plán splňoval veškeré zákonné náležitosti, které jsou na oba instituty 

kladeny. Zásadní roli pak bude hrát zejména způsob, jakým porodní plán vznikl a kdo se 

na jeho tvorbě podílel. Rovněž podstatným faktorem bude okamžik, ve kterém došlo 

k poučení pacientky, jakož i osoba, která toto provedla. Náležitostem je pak třeba 

věnovat zvláštní pozornost, jelikož jejich nenaplnění může buď znamenat, že byl zákrok 

proveden bez právního důvodu (a tedy non lege artis), nebo že nebyl proveden zákrok, 

který proveden být měl. Konsekvence pak mohou být pro všechny zúčastněné zásadní. 

Jak pro případy informovaného souhlasu, tak i odmítnutí péče se pak jeví být vhodné 

stanovit případné podmínky jejich uplatnění. 

3.2.3. Porodní plán jako dříve vyslovené přání 

Posledním institutem, který připadá v úvahu v případě porodního plánu je institut dříve 

vyslovených přání. Institut upravený v ustanovení čl. 9 Úmluvy o biomedicíně, který 

zakotvuje právo každého na to, aby byl brán zřetel na dříve vyslovená přání pacienta 

týkající se lékařského zákroku, pokud v okamžiku tohoto zákroku není schopen vyslovit 

svůj souhlas.
106

 Institut dříve vyslovených přání pak upravuje na vnitrostátní úrovni jednak 

                                                 
106

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.  2016, op. cit. str. 261. 
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ustanovení § 98 odst. 2 občanského zákoníku, dále pak i ustanovení § 36 zákona 

o zdravotních službách. 

Dle zákona o zdravotních službách může pacient, pro případ, že by se dostal do stavu, že 

nebude schopen udělit souhlas či nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb, resp. se 

způsobem, jakým mají být poskytnuty, vyslovit toto své přání předem.
107

 Na takové dříve 

vyslovené přání pacienta pak bude brát zřetel, pokud je toto poskytovateli k dispozici, 

nastala situace podmiňující postup dle přání pacienta a pacient byl písemně poučen 

o důsledcích svého přání k tomu způsobilým ošetřujícím lékařem.
108

 Dříve vyslovené přání 

musí pacient učinit v písemné podobě, přičemž jeho podpis na listině musí být úředně 

ověřen. Tato forma nemusí být splněna v případě, kdy pacient vysloví přání související 

s poskytovanými zdravotními službami v okamžiku, kdy je přijat do péče u poskytovatele 

zdravotních služeb nebo učiní-li jej kdykoli v průběhu hospitalizace. Takové přání se pak 

zaznamená do zdravotnické dokumentace pacienta s připojenými podpisy pacienta, 

zdravotnického pracovníka a svědka.
109

 

S ohledem na výše zmíněné náležitosti je zřejmé, že porodní plán může splňovat náležitosti 

vyžadované zákonem o zdravotních službách na dříve vyslovená přání. Jak bylo napsáno 

výše, pacientka obvykle předává porodní plán v souvislosti se svým přijetím do péče 

poskytovatele zdravotních služeb, případně v časovém předstihu, ale v souvislosti se svojí 

následnou hospitalizací. Zákonná úprava vyžaduje, aby bylo dříve vyslovené přání 

vysloveno na základě poučení. V tomto ohledu pak nezbývá, než konstatovat, že bude 

opět nutné trvat na tom, aby toto poučení bylo učiněno před vyslovením přání obdobně, 

jako v případě informovaného (ne)souhlasu. 

Podmínka formální náležitosti pak bude obvykle splněna, kdy s ohledem na souvislost 

s hospitalizací nebude vyžadován úředně ověřený podpis pod listinou s porodním plánem. 

V zásadě je tak nutné splnit zejména podmínku záznamu ve zdravotnické dokumentaci 

a příslušné podpisy pacientky, zdravotnického pracovníka a svědka. 

V tomto ohledu je tak nutné uzavřít, že i pro případ, by mohl být porodní plán považován 

za řádné dříve vyslovené přání, musí tento splňovat určité náležitosti. Ne každý porodní 

plán tak bude bez dalšího dříve vysloveným přáním. 
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 Srov. ustanovení § 36 odst. 1 zákona o zdravotních službách. 
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 Zde zákon o zdravotních službách přímo uvádí alternativu lékaře působícího v oboru všeobecného 
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dříve vyslovené přání souvisí. Srov. ustanovení § 36 odst. 2 zákona o zdravotních službách. 
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 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.  2016, op. cit. str. 261-262. 
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Zbývá ještě dodat, že obsahem dříve vysloveného přání je v zásadě udělení souhlasu, či 

(častěji) nesouhlasu s určitým lékařským zákrokem. V tomto ohledu je pak nutné 

konstatovat, že zatímco informovaným souhlasem, či odmítnutím péče je poskytovatel 

zdravotních služeb (resp. zdravotnický pracovník) v zásadě vázán, na dříve vyslovené 

přání je brán zřetel. Jak Úmluva o biomedicíně, tak i zákon o zdravotních službách 

umožňují za určitých okolností nerespektovat dříve vyslovené přání, přičemž případy 

v zákoně uvedené umožňují v zásadě určitou míru uvážení příslušného poskytovatele 

zdravotních služeb. 

V první řadě je zakázáno vyhovět takovým přáním, kterými by došlo k aktivnímu 

způsobení smrti, a to ať již samotným konáním nebo přerušením již započatých výkonů 

(které byly započaty z důvodu, že příslušný poskytovatel neměl dříve vyslovené přání 

k dispozici), které by aktivně způsobilo smrt pacienta. Není tedy možné, aby bylo 

vyhověno takovému přání, v rámci kterého by zdravotnický pracovník svým konáním 

přímo způsobil smrt pacienta. Tyto případy je ovšem nutné odlišit od případů, kdy dojde 

toliko k přerušení léčby, které ve svém důsledku ke smrti povede (rozdíl tak bude 

v možnosti ukončit resuscitaci a v nemožnosti odpojit pacienta od přístrojů, které ho 

udržují při životě).
110

 Zakázáno je rovněž vyhovět přáním, která by ohrozila jiné osoby.
111

 

Zvláštním případem je pak situace, kdy došlo od doby, kdy bylo vysloveno přání, 

k takovému vývoji v oblasti poskytování zdravotních služeb, že lze mít důvodně za to, že 

by pacient, s ohledem na tento vývoj, udělil souhlas s poskytnutím zdravotní služby, kterou 

dříve vysloveným přáním odmítl.
112

 

Institut dříve vyslovených přání nelze uplatnit, týká-li se nezletilých pacientů (tedy 

pacientů, kteří nedosáhli věku osmnácti let, ačkoli mohou být svéprávní) a pacientů 

s omezenou svéprávností. 

Lze uzavřít, že institut dříve vyslovených přání může být uplatněn v případě porodního 

plánu, kdy bude řešit zejména určité závažné situace, při kterých nebude pacientka moci 

udělit informovaný souhlas, či nesouhlas s poskytnutím určité zdravotní služby. Vzhledem 

k relativně závažným následkům pak bude nutné, aby byly pečlivě zkoumány veškeré 

náležitosti, které zákon vyžaduje, zejména splnění formy a poučovací povinnosti. Zároveň 

bude nezbytné, aby vždy bylo zváženo, zda je možné danému přání vyhovět s ohledem 
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 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.  2016, op. cit. str. 262. 
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 Sem by pak v případě porodů moha spadat i ochrana života a zdraví dítěte. 
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na meze autonomie vůle pacientky při porodu, tedy zejména, zda nedojde případným 

splněním dříve vysloveného přání k aktivnímu způsobení smrti, či k ohrožení jiné osoby 

(viz následující kapitoly). Na druhou stranu by i na přání, která nesplňují veškeré formální 

náležitosti, měl být brán ohled např. při volbě léčebného postupu. Zdravotničtí pracovníci 

by se měli snažit jednat vždy v souladu s přáním pacienta, je-li to vzhledem k jeho povaze 

možné. 

Na základě výše uvedených skutečností lze shrnout, že porodní plán je dobrým způsobem, 

kterým lze naplánovat průběh porodu do poměrně značných detailů. Jeho přínosem je 

zejména možnost pacientky projevit svou vůli ohledně přání, která má, přičemž tato přání 

mohou, za určitých okolností, mít právní důsledky. Těmito budou zejména vyslovení 

informovaného souhlasu, resp. nesouhlasu s vyjmenovanými zákroky (spolu s uvedením 

možných podmínek) a sdělení předem vyslovených přání. 

Zároveň je možné doporučit, aby na procesu přípravy porodního plánu spolupracovala 

pacientka spolu s lékařem (nebo jiným, k tomu způsobilým zdravotnickým pracovníkem) 

a to nejenom z důvodu, že takový porodní plán bude moci vyvolat i výše zmíněné právní 

účinky. Správně připravený a vykomunikovaný porodní plán je dobrým způsobem jak na 

jedné straně vyhovět přáním pacientky a na druhé straně zajistit „bezproblémový“ průběh 

porodu. Jedná se o dobrý způsob komunikace mezi pacientkou a lékařem, který pomáhá 

prohloubit vzájemnou spolupráci a důvěru. Takový přístup pak může v řadě případů 

pomoci předcházet případným konfliktům.  

Lze tedy shrnout, že doporučeným způsobem, jak připravit porodní plán, je vzájemnou 

spoluprací pacientky a lékaře, kdy budou naplněny náležitosti informovaného souhlasu 

(resp. nesouhlasu) a předem vyslovených přání. Ideálním případem je situace, kdy oním 

lékařem je ten, který bude u porodu i přítomen a bude jej provádět. Takový porodní plán 

může plnit veškeré výhody výše popsané. 
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4. Meze autonomie vůle pacientky při porodu 

Z předchozí kapitoly vyplývá, že pacientka má při porodu možnost vcelku dostatečně 

ovlivnit způsob, jakým bude tento proveden tak, aby pokud možno splňoval její představy 

a přesvědčení. Zatímco v případě institutů, kterými tak bude činěno, nás budou zajímat 

především jejich náležitosti, v případě samotné volby pacientky nás budou zajímat meze 

jejího uvážení a autonomie její vůle. 

V případech porodů je vymezení rozsahu autonomie vůle o to problematičtější, že se 

nejedná jenom o otázku ochrany života a zdraví pacientky rodičky, ale rovněž sem 

vstupuje ochrana života a zdraví dítěte, které se má teprve narodit. Zásadní pak bude určit 

hranici, která umožní na jedné straně uchovat autonomii vůle pacientky a na straně druhé 

zajistí dostatečnou ochranu života a zdraví dítěte. 

Konflikt v zájmech, který může potenciálně vzniknout, pak bude nutné vyřešit nejenom 

s ohledem na možnosti pacientky zvolit si takový postup, který jí vyhovuje, ale rovněž 

bude mít zásadní důsledky pro poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnické 

pracovníky, kdy rozsah autonomie vůle bude do značné míry ovlivňovat i postup 

poskytovatele de lege artis. Taková rozhodnutí pacientky, která již budou překračovat 

meze autonomie vůle, nebude moci poskytovatel zdravotních služeb respektovat 

a v určitých případech bude dokonce nucen postupovat proti jejímu přání. Na druhé straně 

pak ta přání, která jsou v dispozičních mezích pacientky, musí poskytovatel respektovat 

a postupovat podle nich. Obtížnou otázkou pak budou situace, kdy pacientka projeví 

určitou vůli, která bude v rozporu s přesvědčením poskytovatele zdravotních služeb (resp. 

zdravotnického pracovníka) o souladu s jeho povinností postupovat lege artis. 

Stanovení a obecné vymezení mezí, které má pacientka v rámci svobodné volby 

při přijímání zdravotních služeb, je předmětem této kapitoly. 

4.1. Meze autonomie vůle pacientky při porodu – meze zásahů do 

osobní integrity pacientky 

Poskytování zdravotních služeb souvisejících s porodem má, jak již bylo napsáno výše, svá 

určitá specifika. Zásadně se jedná o poskytnutí zdravotních služeb, na které je nutné 

aplikovat obecnou právní úpravu jako na kterýkoli jiný zákrok. Na druhé straně je porod 

specifickou oblastí, při které je rozsah možností autonomie vůle pacientky dosti široký. 
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Z hlediska mezí pacientky v možnosti disponovat se svým právem na nedotknutelnost 

osobní integrity je tato vymezena zejména zákazem vyslovit souhlas s tím, aby jí byla 

aktivním zásahem způsobena závažná újma.
113

 

Výjimkou z výše popsaného omezení je pak dle ustanovení § 93 odst. 1 občanského 

zákoníku, cit.: „je-li zásah podle všech okolností nutný v zájmu života nebo zdraví 

dotčeného“. V tomto ohledu je nutné rozlišovat dvě situace. První případ, kdy osoba, 

za účelem zlepšení svého zdravotního stavu udělí informovaný souhlas k zákroku, který by 

jinak sám o sobě představoval závažnou újmu. Takovým případem může být např. svolení 

pacientky k provedení císařského řezu, kdy samotný akt operace by představoval závažnou 

újmu na zdraví pacientky (dochází k závažnému chirurgickému zákroku), pokud by 

vzhledem k okolnostem jeho provedení nebyl nutný v zájmu života a zdraví pacientky, 

resp. novorozence. 

Druhý případ pak může představovat zákrok, který způsobí osobě závažnou újmu, aniž by 

byl tento nutný ke zlepšení zdravotního stavu dotčeného. Tato kategorie zákroků bude 

mnohem komplikovanější pro posouzení, protože mnoho zákroků, které jsou provedeny 

na člověku a které mohou představovat závažnou újmu, není nutných v zájmu zdraví nebo 

života dotčeného. Příkladem těchto zákroků budou zejména kosmetické zdravotní 

služby.
114

 Dle autorova mínění bude mezníkem zákroků, které bude možné na základě 

informovaného souhlasu provést, a které již nikoli, zejména postup de lege artis 

v konkrétním případě. 

V tomto ohledu je nutné zkoumat nejenom rozsah právního pojmu „závažná újma“ dle 

ustanovení § 93 odst. 1 občanského zákoníku, ale rovněž nutnost předmětného zákroku 

a případy, kdy jej lze provést ve shodě s povinností poskytovatele zdravotních služeb 

postupovat lege artis. V takovém případě si totiž lze představit situaci, kdy bude přípustný 

kosmetický zákrok, který zdravotní stav pacienta nevyžaduje a který spočívá v závažném 

chirurgickém zákroku, bude-li tento proveden v souladu s pravidly vědy a uznávanými 

medicínskými postupy.
115

 Naopak nebude přípustný zákrok, který sice pacient vyžaduje, 

ačkoliv to jeho zdravotní stav nevyžaduje, ale provedení takového zákroku by bylo 

v daném případě porušením povinnosti postupovat lege artis. 
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Lze tak uzavřít, že druhou skupinu zákroků, které nebude možné provést ani na základě 

přání pacienta (tedy na základě informovaného souhlasu), budou takové zákroky, které 

představují závažnou újmu pacientovi, nejsou nutné v zájmu života a zdraví pacienta 

a jejich provedení by v konkrétním případě představovalo porušení povinnosti 

postupovat de lege artis ze strany poskytovatele zdravotních služeb. 

Zde je vhodné doplnit, že výše uvedený závěr se nevztahuje na případy, kdy pacient 

odmítne zdravotní péči, přičemž neprovedení takového zákroku představuje postup non 

lege artis. Tyto případy je nutné důsledně odlišovat, jelikož v případě odmítnutí zdravotní 

péče chybí právní titul k jejímu poskytnutí. V případě přání pacienta, kterému nelze 

vyhovět, je právní titul přítomen, ale tento nevyvolá právní následky z důvodu rozporu 

s ustanovením § 93 odst. 1 občanského zákoníku, kdy pacient není oprávněn takto se svojí 

osobní integritou nakládat. Můžeme tak dojít k závěru, že výše zmíněný císařský řez může 

být jak zákrokem, který provést lze, i zákrokem, kdy i přes přání pacientky, by jindy být 

proveden neměl. 

V tomto ohledu je třeba poukázat na fakt, že v rámci kontinentální právní kultury je dosti 

problematické, aby docházelo k zásahům do integrity člověka, které by znamenaly 

způsobení závažné újmy na jeho životě a zdraví, aniž by tyto byly ospravedlněny určitým 

přínosem pro dotčenou osobu. Kritériem pak musí být zejména způsobená újma, riziko, 

které je podstupováno a přínos, kterého má být dosaženo. Proporcionalita těchto faktorů 

bude pak zásadním měřítkem pro to, zda je daný zákrok přípustný, či nikoliv. Dle mínění 

autora ale nelze za současné právní úpravy a principů, ze kterých vychází, akceptovat 

situace, kdy by docházelo k zákrokům, které svoji povahou nepřinášejí žádný, nebo jenom 

malý užitek pro zdraví pacienta a znamenají zároveň zásadní riziko pro jeho život a zdraví. 

Měřítkem přínosu přitom nemusí být nutně samotná potřebnost zákroku, ale i alternativa, 

která docílí podobného, případně i stejného cíle, s minimalizací rizik s ním spojených. 

Příkladem nesprávně aplikovaných mezí autonomie vůle pacientky při porodu může být 

zvyšující se počet porodů, které jsou prováděny císařským řezem (sectio caesarea 

abdominalis).
116

 Nelze ovšem za vzrůstajícími čísly spatřovat pouze faktory, které vedou 

k vyšší potřebě provádění těchto chirurgických zákroků (tedy např. zvyšující se průměrný 
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 Viz např. Novinky.cz. Porodník Pavel Calda: Císařský řez na přání je věc diskutabilní [online]. 

29. července 2010 [cit. dne 16. června 2017]. Dostupné z WWW:< https://www.novinky.cz/zena/deti/206640-
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iDNES.cz. V Česku je příliš porodů císařským řezem, někde až čtyřicet procent [online]. 17. září 2015 [cit. dne 
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věk rodiček). V mnoha případech, jak je z uvedených zdrojů patrné, se tyto operace 

provádějí ať již na přímou žádost rodičky, nebo z důvodů, které jsou z hlediska 

„uznávaných medicínských postupů“ problematické. Přitom císařský řez, jako relativně 

dosti závažný chirurgický zákrok, který s sebou nese nejenom řadu medicínských rizik, ale 

i podstatně zvýšené náklady na zdravotní péči, zcela nepochybně patří k zákrokům, které 

způsobují rodičce závažnou újmu (těžko si představit situaci, kdy by bylo ospravedlnitelné 

provedení „císařského řezu“ na pacientce, která nerodí, byť by s tímto souhlasila). Ostatně 

lze poznamenat, že v některých takových případech si pacientka nemusí plně uvědomovat 

veškeré následky operace a rizika s ní spojená (císařský řez je relativně závažnou operací, 

která se provádí zejména v celkové anestezii a nese s sebou veškerá negativa závažných 

operací břicha, jejím následkem může být např. i poškozená děloha a nemožnost dalšího 

těhotenství, rovněž případná rizika pro plod nejsou zanedbatelná, i následná 

rekonvalescence pacientky je mnohem náročnější, delší a bolestivější, než v případě 

fyziologického porodu)
117

. 

V případech, kdy není pro takový zákrok z medicínského úhlu pohledu důvod, je 

problematické akceptovat, že může být i přesto proveden na žádost pacientky. V tomto 

ohledu můžeme uvést obdobný hypotetický příklad pacienta, který přijde za lékařem 

s požadavkem provedení appendektomie, ačkoli netrpí žádnými obtížemi a požaduje 

provedení operativního zákroku toliko preventivně. Je zřejmé, že takový postup bude 

v zásadě nepřijatelný. 

Samozřejmě výše uvedené je nutné uvést do kontextu praxe, kdy důvodem provedení 

císařského řezu může být například i psychický stav pacientky, která může mít 

z „klasického“ porodu strach, který může ohrozit jeho bezproblémový průběh. Takový 

důvod pak může ospravedlnit provedení i tak závažného zákroku, jakým císařský řez 

bezesporu je. Takový závěr ovšem z praktického úhlu pohledu znamená, že bude 

v konečném důsledku záležet na lékaři a jeho pohledu na věc (přesvědčení), zda uzná 

důvody na straně pacientky za dostatečné, aby tento provedl jako zákrok potřebný. 

V tomto ohledu je pak nutné konstatovat, že psychika pacientky je těžko objektivním 

měřítkem a často se tak může stát zástupným důvodem pro provedení zákroku, který by 

jinak proveden být neměl. Je tak třeba naléhat, aby psychická kondice rodičky byla 
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 Ostatně v tomto ohledu lze odkázat i na odbornou literaturu, která k užití operativního porodu (tedy nejenom 
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důvodem provedení císařského řezu až v případech, kdy by byl vážně ohrožen případný 

průběh porodu. 

Hlavním poznatkem z výše uvedeného by pak mělo zůstat, že jednou z mezí autonomie 

vůle pacientky je i správný medicínský postup v daném případě, kdy zákrok, který nemá 

být v určité situaci proveden, jelikož není nutný a je v rozporu s postupem lege artis, by 

proveden být neměl i přes přání pacientky. 

Pro úplnost je třeba dodat, že teorie se může od praxe dosti lišit, jelikož stanovení 

správného de lege artis postupu může být v konkrétních případech obtížné a často bude 

ospravedlnitelných více možných postupů. 

 

4.2. Specifické meze autonomie vůle pacientky při porodu – ochrana 

dítěte 

Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, porod je zvláštním druhem zdravotnické 

služby, kdy kromě ochrany života a zdraví pacientky je zásadní rovněž ochrana a zdraví 

nenarozeného dítěte. Poskytovaná zdravotní péče nemá toliko ochránit život a zdraví 

rodičky, ale rovněž má zajistit, že dojde ke vzniku nového života narozením pokud možno 

zdravého dítěte. Ač budou ve většině případů tyto zájmy ve vzájemném souladu a nebude 

problém v jejich současné ochraně, mohou se vyskytnout i situace, kdy dojde naopak 

k jejich střetu. Nemusí se přitom jednat nutně pouze o střet autonomie vůle pacientky 

sledující její pohodlí, kdy může být tato v rozporu se zájmem dítěte, naopak ve většině 

případů bude právě matka tou osobou, která se bude snažit chránit život a zdraví svého 

nenarozeného dítěte. V praxi ovšem nastávají případy, kdy přání matky, byť mnohdy 

vedené právě snahou chránit zdraví svého dítěte, mohou být v konečném důsledku proti 

jeho objektivním zájmům na ochranu života a zdraví. 

V takových případech bude nutné vyřešit takový střet, přičemž zásadním problémem bude 

zejména možnost omezení práva rodičky na nedotknutelnost její osoby z důvodu zájmu 

na ochraně dosud nenarozeného dítěte. Zatímco předchozí podkapitola se věnovala 

zejména mezím autonomie vůle pacientky vzhledem k obecným mezím možnosti nakládat 

s vlastním životem a zdravím, tato podkapitola bude řešit zejména střet práva pacientky na 

autonomii vůle se zájmem na ochranu života a zdraví nenarozeného dítěte. 
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4.2.1. Právo na život a jeho ochrana před narozením 

Základním ustanovením v rámci českého právního řádu, které zaručuje právo na život 

a jeho ochranu je čl. 6 Listiny základních práv a svobod, který v odst. 1 stanoví, cit.: 

„Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.“ Toto 

ustanovení chrání život zejména v podobě práva na „fyzickou a biologickou existenci 

člověka na Zemi, na lidský život, v jeho bazálním, nejvýznamnějším aspektu založeném 

na důstojnosti lidského života, vycházejícího ze samotné podstaty lidství“
118

. 

Z citovaného ustanovení Listiny základních práv a svobod je zřejmé, že je chráněn lidský 

život od jeho počátku do jeho konce. Zásadní otázkou pro problematiku ochrany života 

a zdraví dítěte je zejména ta otázka, od jakého okamžiku je mu tato ochrana poskytována, 

tedy v jakém okamžiku získá právní subjektivitu. Z Listiny základních práv a svobod 

vyplývá, že lidský život je hoden ochrany již před narozením. V tomto ohledu je 

problematická, a v mnoha ohledech dosti kontroverzní, zejména otázka ochrany lidského 

života před narozením. Předmětná otázka bude řešena zejména s ohledem na problematiku 

umělého přerušení těhotenství a jeho přípustnosti s ohledem na právo na život. Vzhledem 

k tomu, že problematika interrupcí není předmětem zkoumání této práce, omezí se 

následující výklad toliko na problematiku ochrany lidského života těsně před jeho 

„vznikem“, tedy při porodu. 

V případě ochrany života a zdraví dítěte v rámci porodu bude nutné řešit zejména 

následující otázky: (i) náleží dítěti ochrana ještě před jeho narozením, (ii) je možné 

v zájmu ochrany zájmů dítěte omezit práva rodičky na autonomii vůle a (iii) je možné 

v případě rozporu zájmů dítěte a práva pacientky na nedotknutelnost její osoby provést 

lékařský zákrok bez informovaného souhlasu pacientky. 

4.2.1.1. Právo na ochranu života a zdraví dítěte při porodu 

První otázkou, kterou je nutné vyřešit, je, zda dítěti náleží právní ochrana ještě před jeho 

narozením v případě, že již započal porod. Český právní řád obecně explicitně nestanoví, 

zda lidskému plodu náleží právní ochrana jeho „práva na život“ i před okamžikem jeho 

narození. V tomto ohledu se ústavodárce omezil na pouhé konstatování, že, cit.: „Lidský 

život je hoden ochrany již před narozením.“
119

 Tento apel ústavodárce ovšem může, ale 
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Komentář. 1. vydání Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, str. 150-180. 
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také nemusí představovat přiznání určitého stupně ochrany života před narozením, ale 

může představovat toliko morální apel.
120

 Otázka ochrany života před narozením, resp. 

jejího rozsahu tak zůstává otevřená a v mnoha ohledech nejasná. 

Meze této ochrany pak bude nutné dovozovat z ostatních právních předpisů 

a z rozhodovací praxe soudů.
121

 Je také nutné odlišovat meze ochrany lidského života 

pro případy interrupcí a pro případy porodů, kdy je zřejmé, že potřeba ochrany života 

nenarozeného dítěte zásadně vzrůstá s ohledem na fakt, že osamostatnění lidského plodu 

do podoby samostatné lidské bytosti je již započatým procesem. 

Ačkoli pozitivní právní úprava neobsahuje sama o sobě odpověď na tuto otázku, 

rozhodovací praxe soudů (zejména Ústavního soudu České republiky a Evropského soudu 

pro lidská práva) se přiklonila k názoru, že právo novorozence na ochranu života a zdraví 

je legitimním zájmem, který si tuto ochranu zasluhuje, a je možné na jeho základě omezit 

i jiná práva matky, a to zejména právo na její svobodnou volbu dovozovanou z práva 

na rodinný a soukromý život (zejména čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod
122

 ‒ dále jen „Úmluva“). Při aplikaci této judikatury pak dojdeme nutně k závěru, 

že může dojít ke střetu těchto dvou práv, který bude nutné v konkrétních případech vyřešit. 

Základními soudními rozhodnutími, ze kterých budou vycházet i následující pasáže, jsou 

zejména Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 11. prosince 2014 ve věci 

Dubská a Krejzová proti České republice
123

 (Rozsudek bývalé páté sekce) a Rozsudek 

Velkého senátu Evropského soudního dvora v téže věci ze dne 15. listopadu 2016. A dále 

Nález Ústavního soudu ze dne 2. března 2015 sp. zn. I. ÚS 1565/14. 

Ačkoliv v obou případech byly meritornímu přezkumu podrobeny jiné situace,
124

 než 

samotný střet autonomie vůle matky a práva novorozence na ochranu života a zdraví, obě 

soudní instituce byly nuceny zaujmout stanovisko i k obecné problematice ochrany života 
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trestného činu proti životu a zdraví. 
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a zdraví dítěte při porodu. V tomto ohledu dospěly oba soudy ke stejnému závěru, totiž že 

zájem na ochraně života a zdraví dítěte při porodu je legitimním zájmem, který zakládá 

právní ochranu života dítěte ještě před tím, než se narodí a získá tak právní subjektivitu, 

a tedy i právo na život ve smyslu ustanovení čl. 6 Listiny základních práv a svobod a čl. 2 

Úmluvy. 

Ústavní soud k tomuto uvádí ve svém Nálezu následující, cit.: „Lze stěží akceptovat, že by 

v těchto výjimečných situacích mělo dítě v průběhu porodu zůstat zcela bez právní 

ochrany. Takový závěr by byl v rozporu s čl. 6 odst. 1 Listiny, podle kterého je lidský život 

hoden ochrany již před narozením. Právní řád i v jiných oblastech považuje plod 

před narozením za hoden ochrany. Nenarozené dítě za určitých okolností například chrání 

i trestní právo bez ohledu na vůli matky (viz trestné činy proti těhotenství ženy - § 160 

a následující trestního zákoníku). Nutno je také reflektovat, že podle judikatury ESLP k čl. 

8 Úmluvy je ochrana dosud nenarozeného dítěte legitimním zájmem, i když ne nutně 

pod pojmem "práva jiných", neboť to by mohlo implikovat, že nenarozené dítě je subjektem 

práv v Úmluvě (viz rozsudek velkého senátu ve věci A, B a C proti Irsku ze dne 

16. 12. 2010 č. 25579/05, § 227-228).“
125

 

K ochraně novorozenců a jejím důvodům se pak vyjádřil i Evropský soud pro lidská práva, 

když tuto odůvodnil především jejich fyzickou zranitelností a závislostí na rozhodnutí 

jiných. Tato zranitelnost novorozence pak ospravedlní i vyšší míru ingerence státu 

v případě ochrany novorozence a rovněž ospravedlní možnost omezení autonomie vůle 

matky. 

Ústavní soud tedy zaujímá názor, že bez ohledu na otázku právní subjektivity 

nenarozeného dítěte, požívá toto právní ochrany již před svým narozením, a to v průběhu 

porodu. V tomto ohledu Ústavní soud konstatuje, cit.: „i kdyby dosud nenarozené dítě 

nebylo subjektem základních práv, přesto je ochrana života a zdraví dítěte v průběhu 

porodu ústavním pořádkem chráněným statkem“
126

. Je tedy zjevné, že čl. 6 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod je nutné vykládat tak, že poskytuje určitou právní ochranu 

i dosud nenarozenému dítěti, ačkoliv toto doposud nemá právní subjektivitu. Na první 

otázku je tedy nutné odpovědět, že určitá právní ochrana dítěti před jeho narozením 

náleží. 
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4.2.1.2. Možnost omezení práv pacientky v zájmu ochrany života a zdraví 

nenarozeného dítěte 

Druhou otázkou, kterou je nutné vyřešit pro určení mezí autonomie vůle pacientky 

při porodu, je, zda je možné omezit právo pacientky na autonomii vůle z důvodu ochrany 

práva nenarozeného dítěte na ochranu života a zdraví. Jak bylo napsáno výše, i život 

a zdraví doposud nenarozeného dítě jsou chráněny právem. V tomto ohledu je dobré 

poukázat na postřeh Evropského soudu pro lidská práva, který shledal následující, cit.: 

„Soud má za to, že i když mezi zájmem matky a jejího dítěte obecně ke konfliktu nedochází, 

některé volby matky ohledně místa, okolností či způsobu porodu lze vnímat tak, že 

způsobují zvýšené riziko pro zdraví a bezpečí novorozenců.“
127

 

Z výše uvedeného můžeme dovodit, že v případě střetu vůle matky a zájmu na ochranu 

života a zdraví dítěte dochází ke střetu dvou ústavně zaručených práv (resp. dvou práv 

zaručených Úmluvou). Konkrétně se bude jednat zejména o právo matky 

na nedotknutelnost osoby dle ustanovení čl. 7 Listiny základních práv a svobod (resp. čl. 8 

Úmluvy,
128

 případně čl. 5 Úmluvy o biomedicíně) a práva nenarozeného dítěte na ochranu 

života a zdraví dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. V případě 

střetu tak bude nutné postupovat obdobně jako v případech střetu dvou základních práv. 

V tomto ohledu je možné odkázat na závěr Evropského soudu pro lidská práva, který 

vyslovil o možnosti omezení práva matky na autonomii vůle následující závěr, cit.: „Pokud 

jde o vyvážení dotčených zájmů, Soud konstatuje, že vláda se soustředila primárně na 

legitimní cíl ochrany nejlepších zájmů dítěte, které – v závislosti na jejich povaze 

a závažnosti – mohou převážit nad zájmy rodiče, který zejména nemůže být na základě 

článku 8 oprávněn vyžadovat přijetí opatření škodlivých pro zdraví a rozvoj dítěte (viz 

Haase proti Německu, č. 11057/02, rozsudek ze dne 8. dubna 2004, § 93).“
129

 

Podrobněji pak možnost omezení autonomie vůle rodičky z důvodu ochrany dítěte řeší 

Nález Ústavního soudu. Ústavní soud konstatuje, že právo matky na nedotknutelnost osoby 
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je právem omezitelným, přičemž je možné dovodit, že toto právo je omezitelné i z důvodu 

ochrany práv dítěte v průběhu porodu.
130

 Ústavní soud pak z judikatury Evropského soudu 

pro lidská práva dovodil, že čl. 26 Úmluvy o biomedicíně je nutné vykládat v souladu 

s výkladem Úmluvy (Evropský soud pro lidská práva je nadán pravomocí vykládat rovněž 

Úmluvu o biomedicíně) tak, že ochranu práv dítěte v rámci již započatého porodu je 

možné subsumovat pod legitimní zájem ochrany práv jiných.
131

 

Vzhledem k takovému výkladu ústavního pořádku Ústavní soud dovodil, že v případě 

omezení základního práva matky na nedotknutelnost osoby z důvodu ochrany života 

a zdraví nenarozeného dítěte, je toto možné za předpokladu proporcionality takového 

omezení. Ústavní soud tak pro tyto případy používá postup, který se uplatňuje v případě 

střetu dvou základních práv a svobod – test proporcionality.
132

 Každý zásah, který bude 

omezovat právo matky na nedotknutelnost osoby tak bude muset splňovat tři základní 

kritéria – kritérium vhodnosti zásahu, kritérium potřebnosti zásahu a kritérium 

přiměřenosti zásahu v užším smyslu.
133

 

Takový zásah pak bude, dle Ústavního soudu, vhodný, pokud umožní dosáhnutí 

sledovaného cíle (záchrany nenarozeného dítěte). Zásah pak bude potřebným, pokud 

sledovaného cíle nebylo v daném okamžiku možno dosáhnout jiným způsobem (např. 

jiným, méně omezujícím zákrokem). Zásah pak bude přiměřený, pokud zákrok zasahující 

do základního práva, které je omezováno,
134

 bude v konkrétním případě vyvážen 

dosaženým výsledkem v rámci ochrany upřednostněného práva. Tento užitek se nesmí 

dostat do nepoměru s omezením základního práva matky.
135

 

V teoretické rovině tak lze uzavřít, že právo matky na nedotknutelnost osoby a na 

autonomii vůle je možné omezit z důvodu ochrany práv nenarozeného dítěte v případě, že 

je toto omezení v dané situaci proporcionální. V tomto ohledu pak Ústavní soud 

konstatuje, že omezení práva rodičky může být přiměřené (a tedy právně dovolené) 

v případě, že je v dané situaci život a zdraví dítěte (toho času stále ještě de iure plodu) 

skutečně a bezprostředně ohroženo s alespoň vysokou mírou pravděpodobnosti. Zákroky, 
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které pak mohou být provedeny, musí být přiměřené sledovanému účelu, tedy záchraně 

života a zdraví nenarozeného dítěte.
136

 

Obdobná kritéria možnosti zásahu do základních práv matky pak vymezuje i Evropský 

soud pro lidská práva, který omezuje možnost zásahu do práva na rodinný a soukromý 

život tak, aby tento byl v souladu se zákonem, sledoval legitimní cíl a byl nezbytným 

v demokratické společnosti (tedy zda byl přiměřený).
137

 V daném případě tak bude nutné, 

aby se zásah opíral o zákonný zásah, sledoval legitimní cíl ochrany života a zdraví 

nenarozeného dítěte a tento zásah byl proporcionální vůči omezení, které způsobuje.
138

 

Otázku možnosti omezení autonomie vůle pacientky při porodu tedy lze uzavřít tak, že je 

v zásadě možné toto omezit za účelem ochrany života a zdraví dítěte. Takové omezení 

pak musí být proporcionální sledovanému cíli. Přiměřené pak bude takové omezení 

(zákrok), které se opírá o zákonný základ, je způsobilé dosáhnout sledovaného cíle, 

představuje v konkrétní situaci nejmírnější zásah do práva matky na autonomii vůle 

a je přiměřené vzhledem k rozsahu omezení základního práva a vzhledem k užitku, 

který přinese. 

4.2.1.3. Možnost provedení zákroku bez informovaného souhlasu matky v případě 

ohrožení života a zdraví dítěte 

Zákon o zdravotních službách umožňuje poskytnutí zdravotních služeb bez předem 

poskytnutého informovaného souhlasu pacienta zejména v případech stavu nouze 

(obdobnou možnost obsahuje i ustanovení čl. 8 Úmluvy o biomedicíně)
139

. Stavem nouze 

je pak třeba rozumět ty případy, kdy jsou splněny kumulativně následující podmínky – 

život pacienta je v bezprostředním ohrožení a je zapotřebí provést neodkladný zákrok
140

, 

zamýšlený zákrok směřuje k přímému prospěchu zdraví pacienta a souhlas není možné 

v dané situaci získat (ať už z důvodu zdravotního stavu pacienta, či jeho nezpůsobilosti 

tento platně vyslovit, naopak se nejedná o situace, kdy je souhlas pacientem výslovně 

odmítnut, rovněž není dotčeno právo pacienta na respektování dříve vyslovených přání)
141

. 

                                                 
136

 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 2. března 2015, sp. zn. I. ÚS 1565/11 odst. 84. 
137

 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Dubská a Krejzová proti České republice ze dne 

11. prosince 2014, č. stížnosti 28859/11 a 28473/12, § 77 a násl. 
138

 Ibid. 
139

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.  2016, op. cit. str. 234. 
140

 Tento zákrok však nemusí být nutně zákrokem život zachraňující. Postačí, že je v dané situaci naléhavým 

způsobem ohroženo zdraví pacienta. Viz ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. 2007, op. cit. str. 25. 
141

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. 2007, op. cit. str. 25. 



63 

 

Relativní přísnost předpokladů pro možnost provedení zákroku bez informovaného 

souhlasu pacienta má zásadní následek pro případy porodů. Nutnost kumulativního splnění 

všech podmínek v zásadě znamená, že možnost provést zákrok bez souhlasu pacientky 

i v případech, kdy je tento dle mínění příslušného zdravotnického pracovníka nutné provést 

neprodleně, je dosti limitována. Především podmínka nemožnosti obdržet souhlas 

od pacienta z důvodu, že není možné jej v dané situaci získat, bude základní překážkou 

v případě porodů. Většinou se totiž budeme setkávat se situacemi, kdy pacientka bude 

v zásadě schopná souhlas udělit, či ho odepřít (byť vzhledem k naléhavosti situace lze 

uvažovat o snížení nároků na poučení před udělením, resp. odepřením souhlasu
142

). 

Ve většině případů tak bude problematické provést zákrok, se kterým pacientka 

nevyslovila souhlas, případně ho dokonce odmítla, na základě ustanovení § 38 zákona 

o zdravotních službách. 

Zároveň je ovšem nutné vyřešit případný střet zájmů mezi přáním matky a práva dítěte 

na ochranu života a zdraví. V určitých případech může totiž přání matky, ať již zvoleným 

způsobem porodu nebo odmítnutím některého zákroku, ohrozit život nenarozeného dítěte. 

Jak bylo řečeno výše, ochrana dítěte je legitimním zájmem, který je chráněný jak ústavním 

pořádkem, tak i Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Aby bylo možné 

toto právo novorozence účinně chránit, musí být v určitých případech možné omezit právo 

rodičky na nedotknutelnost osoby, a to za účelem provedení zákroku, který umožní 

ochránit novorozence. Opačný výklad by vedl k neudržitelnému a absurdnímu závěru, kdy 

by sice existoval zájem na ochranu života a zdraví dítěte již v průběhu porodu, ale 

z důvodu nedostatku právního důvodu k provedení nutného zásahu do integrity pacientky 

by nebylo možné tento zájem účinně chránit a zajistit. 

Zde je nutné opět odkázat na výše rozebíraný Nález Ústavního soudu, v kterém je 

dovozena možnost omezení práva rodičky na nedotknutelnost osoby za účelem ochrany 

nenarozeného dítěte. Jak je uvedeno výše, Ústavní soud konstatoval přípustnost omezení 

práv rodičky za předpokladu, že toto směřuje k záchraně života a zdraví novorozence v již 

probíhajícím porodu a za předpokladu proporcionality takového omezení. V tomto ohledu 

je tedy možné konstatovat, že v případech, kdy je ohrožen život a zdraví dítěte 

v průběhu porodu, je v zásadě možné učinit ty nutné lékařské zákroky, které jsou 

nezbytné k záchraně dítěte i přes absenci souhlasu ze strany rodičky. Zároveň je 

možné, pokud to situace bude vyžadovat a dojde-li ke splnění veškerých nutných 
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předpokladů, učinit takové nezbytné zákroky i proti vůli rodičky, pokud takový zásah bude 

sledovat stejný cíl. 

Takový závěr lze dovodit i z nálezu Ústavního soudu, cit.: „Pokud by se tedy prokázalo, že 

zákroky, proti kterým stěžovatelka brojí, byly provedeny bez jejího svobodného 

a informovaného souhlasu a nebyly přiměřené k ochraně zdraví a života nenarozeného 

dítěte, došlo k porušení jejích osobnostních práv chráněných § 11 starého občanského 

zákoníku (k předmětným událostem došlo před účinností nového občanského zákoníku).“
143

 

Z citované pasáže pak můžeme a contrario dovodit, že v případě, že zákroky, ke kterým 

pacientka souhlas nedala, ale tyto byly přiměřené k ochraně života a zdraví nenarozeného 

dítěte, k porušení osobnostních práv pacientky nedošlo. 

Je nezbytné a naprosto zásadní dodat, že výše zmíněný postup bude možné aplikovat 

a zákroky provést i bez souhlasu pacientky jenom v situacích, kdy nelze kýženého cíle 

dosáhnout jinak, zejména způsobem, který bude představovat co do své intenzity mírnější 

zásah do osobní integrity rodičky. Zákroky, které nejsou esenciální k dosažení kýženého 

cíle ochrany nenarozeného dítěte, nemohou být svou povahou ani zákroky přiměřenými 

a tudíž nebudou ústavně konformním omezením práv pacientky. 

Je tedy namístě rozlišovat dva druhy případů provedení zákroků bez souhlasu pacientky. 

Prvním typem budou zákroky, které reagují na nenadálou komplikaci, která představuje 

bezprostřední ohrožení života a zdraví dítěte. Takovou komplikací může být např. hypoxie 

plodu (např. z důvodu strangulace). V těchto případech, kdy je život dítěte 

v bezprostředním hrožení, je možné provést zákroky, které jsou nezbytně nutné 

k odvrácení hrozícího nebezpečí a záchraně života dítěte i bez vyslovení souhlasu ze 

strany rodičky (zde je možné poukázat i na fakt, že takové situace obvykle budou 

představovat i možnost upuštění od poučení z důvodu stavu nouze).
144

 Tyto zákroky pak 

musí splňovat náležitosti, které vymezil Ústavní soud, musí se tedy jednat o přiměřené 

zásahy nezbytné k záchraně života a zdraví dítěte (viz výše). 

Druhou skupinou případů budou zákroky, ke kterým neudělila rodička souhlas (případně je 

rovnou odmítla) a které zdravotnický pracovník považuje za vhodné provést, ač tyto 

nejsou nezbytné pro záchranu života a zdraví dítěte. Zde pak bude nutné rozlišit jednak 
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situaci, kdy tyto zákroky nejsou nezbytné a ani nezabraňují vzniku případných komplikací, 

které by byly způsobilé ohrozit život a zdraví novorozence (typickým příkladem takového 

zákroku bývá nástřih hráze – epiziotomie, která bývá stále poměrně často v českých 

porodnicích prováděna i v případech, kdy to není potřeba
145

) a zákroky, které 

bezprostředně takovým komplikacím zabrání a jsou součástí postupu de lege artis 

v příslušné situaci (např. se bude jednat o dokončení porodu porodnickými kleštěmi – 

forceps v případě hypoxie plodu, rovněž lze za takový zákrok považovat i provedení 

císařského řezu). 

V případech zákroků, které jsou zbytné a neplní ani účel zabránění bezprostředně hrozících 

komplikací, je nutné konstatovat, že tyto nelze v žádném případě provést bez souhlasu 

pacientky a jejich provedení by v takovém případě představovalo kardinální porušení 

osobnostních práv rodičky. Z uvedeného závěru je tak nutné odmítnout zejména takovou 

praxi, která je dle mnohých zdrojů relativně rozšířená v nemalém počtu zdravotnických 

zařízení v České republice, jež spočívá v rutinním provádění určitých zákroků, které 

nemají bezprostřední význam pro ochranu života a zdraví nenarozeného dítěte a ke kterým 

nebyl udělen řádný informovaný souhlas pacientky (dobrým příkladem z praxe může být 

provádění rutinního nástřihu hráze
146

). Za zásadní porušení práv rodičky na autonomii vůle 

je pak nutné považovat zejména případy, kdy tato vyjádří před (či i v průběhu) porodu 

přání, aby byly prováděny jen takové lékařské zákroky, které jsou nezbytně nutné (např. 

formulací vyjadřující přání přirozeného porodu bez nutných lékařských zásahů). Takové 

přání není v žádném případě možné chápat tak, že ohrožuje život a zdraví dítěte a je 

možné jej bez dalšího ignorovat. Případné provedení takových nechtěných zákroků bez 

souhlasu pacientky (resp. přes její nesouhlas) při současné absenci jejich nutnosti 

za účelem záchrany života a zdraví dítěte je zcela nepochybně v rozporu s právem. Takové 

zákroky budou provedeny bez právního důvodu a budou již z principu zákroky 

provedenými non lege artis.
147
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prokazatelně škodlivé. Doporučením je pak sledovat hranici provádění nástřihu hráze kolem 10 % případů. 

Viz World Health Organization [online]. Care in normal birth: a practical guide. 1996 [cit. 

dne 8. července 2017]. Dostupné z WWW: 

<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/63167/1/WHO_FRH_MSM_96.24.pdf>, str. 28-29. 
147

 Viz následující kapitola. 



66 

 

Obtížnější bude hodnocení situace, kdy je zákrok proveden za účelem zabránění 

bezprostředně hrozící a život dítěte ohrožující komplikace. Zde bude vždy nutné vážit 

veškeré okolnosti případu a bude nutné zvážit, zda je ohrožení skutečně hrozící 

a v případě jeho vzniku je i způsobilé významně ohrozit život novorozence. Pokud bude 

odpověď na tyto otázky kladná, lze, dle mínění autora, připustit možnost takového 

preventivního zákroku za současného splnění podmínek pro zákroky, které jsou 

prováděny v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví dítěte. 

Lze tedy uzavřít, že autonomie vůle pacientky při porodu je omezena jednak zákonnými 

omezeními možností dispozice osobnostními právy člověka, a dále je tato vůle 

omezitelná v zájmu ochrany života a zdraví dítěte. Omezení vůle pacientky z důvodu 

ochrany nenarozeného dítěte v průběhu porodu pak musí splňovat určité kvalitativní 

předpoklady, aby mohla být omezena osobnostní práva rodičky. Zejména se musí jednat 

o situace, kdy je život a zdraví dítěte v bezprostředním ohrožení a příslušný zásah 

do práv pacientky sleduje účel záchrany života a zdraví dítěte. Zároveň musí být takový 

zásah přiměřený a nesmí vybočovat z rozsahu zákroků nezbytných pro dosažení cíle 

ochrany života a zdraví dítěte. Jsou-li tyto podmínky kumulativně splněny, je v zásadě 

možné takové zákroky poskytnout i přes absenci informovaného souhlasu, resp. i přes 

nesouhlas pacientky s nimi. Zásahy, které nesplňují tato kritéria a jsou poskytnuty 

bez řádného informovaného souhlasu pacientky, jsou zásahy bez právního důvodu a jako 

takové jsou v rozporu s právem se všemi následky z toho vyplývajícími. 

4.3. Domácí porody jako specifický projev autonomie vůle pacientky 

Zvláštní a v poslední době rozšiřující se fenomén projevu autonomie vůle rodiček 

představují domácí porody. Společensky dost diskutované téma, které zejména 

v mainstreamových médiích čas od času způsobí třaskavou diskuzi jeho odpůrců 

a příznivců.
148

 Právní řád přitom dlouho tuto problematiku příliš neřešil a poněkud 

svérázným způsobem plánované domácí porody za asistence profesionální porodní 

asistentky fakticky zakazoval, byť ne explicitně.
149

 Vzrůstající poptávka, stejně tak jako 
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 Srov. např. iDNES.cz. Lidé mají problém skousnout právo volby, říká porodní asistentka [online]. 

5. ledna 2017 [cit. dne 8. července 2017]. Dostupné z WWW: <http://plzen.idnes.cz/domaci-porod-porodni-

asistentka-zachranna-sluzba-f7v-/plzen-zpravy.aspx?c=A170105_104900_plzen-zpravy_pp>. 
149

 Prováděcí vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení 

zdravotnických zařízení (účinná do 31. března 2012) a vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 92/2012 Sb., 

o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí 

péče (účinná od 1. dubna 2012) stanovily pro účely provádění porodů povinnost nutného vybavení v takové šíři, 
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diskuze, která se dostala až na mezinárodní pole k Evropskému soudu pro lidská práva,
150

 

pak vedla k tomu, že právní řád umožnil pacientkám využívat služeb porodních asistentek 

v průběhu fyziologického porodu v k tomu vybavených zdravotnických zařízeních.
151

 

Aktuální legislativa tak v zásadě stále neupravuje problematiku domácích porodů za účasti 

porodní asistentky. V tomto ohledu vznikla určitá „šedá zóna“, kdy domácí porod a priori 

zakázán není, rodička tedy může místo, kde porodí zvolit v zásadě svobodně a rodit 

i v domácím prostředí. Zároveň ovšem současné prováděcí právní předpisy v podstatě 

neumožňují plánovanou asistenci zdravotnického pracovníka
152; 153

 u domácího porodu, 

kdy tento by poskytoval zdravotní službu v prostorách, které nesplňují povinné minimální 

vybavení za účelem provádění porodů a mohl by se tak dopustit správního deliktu dle 

ustanovení § 114 odst. 1 písm. a) zákona o zdravotních službách, kdy by poskytoval 

zdravotní služby v rozporu s oprávněním k poskytování zdravotních služeb. 

Docházíme tak k v zásadě k poněkud absurdnímu závěru, kdy rodička smí porodit 

plánovitě doma, ale může pro ni být velkým problémem mít za tím účelem asistenci 

k tomu způsobilé porodní asistentky. Vzhledem k tomu, že praxe domácích porodů není 

zakázána, je takový stav dosti problematický. I přes překážku faktické nemožnosti účasti 

porodní asistentky při domácím porodu a s tím spojenými vyššími riziky v případě 

komplikací při porodu bude totiž i nadále nezanedbatelný počet rodiček z různých důvodů 

odhodlán porodit v domácím prostředí. V tomto ohledu pak lze dojít k závěru, že právní 

úprava domácích porodů není dostatečná, kdy jejich regulace prostřednictvím vysokých 

požadavků na technické vybavení se jeví jako nerozumný a těžko akceptovatelný 

prostředek. Taková regulace totiž může vést, ačkoli se bude jednat o velmi malé procento 

případů, i k situacím, kdy se rodičky rozhodnou pro rizikový porod v domácím prostředí 

                                                                                                                                                         
že bylo de facto nemožné, aby porodní asistentka (jako zdravotnický pracovník poskytující zdravotnické služby) 

plánovitě u domácího porodu asistovala. 
150

 Srov. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Dubská a Krejzová proti České republice ze dne 

11. prosince 2014, č. stížnosti 28859/11 a 28473/12. 
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 Srov. např. Ministerstvo zdravotnictví. Změny v porodnictví v roce 2014: porod pouze za pomoci porodní 

asistentky a tzv. ambulantní porod [online]. 12. prosince 2013 [cit. dne 8. července 2017]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mzcr.cz/dokumenty/zmeny-v-porodnictvi-v-roce-2014porod-pouze-za-pomoci-porodni-asistentky-

a-tzv-_8532_2778_1.html>. 
152

 Porodní asistentka je zdravotnickým pracovníkem ve smyslu ustanovení § 5 vyhlášky Ministerstva 

zdravotnictví č. 55/2011 S., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. 
153

 Zde je vhodné poznamenat, že Česká lékařská komora ve svém stanovisku považuje domácí porody za postup 

non lege artis a svým členům tak nedoporučuje se těchto porodů účastnit. Česká lékařská komora [online] 

Odborné stanovisko Vědecké rady ČLK k porodům v domácnosti ze dne 8. března 2012 [cit. dne 8. července 

2017]. Dostupné z WWW: <http://www.lkcr.cz/tiskove-zpravy-12.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99307>. 
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i v situacích, kdy je pravděpodobnost výskytu závažné komplikace příliš vysoké a nebude 

jim v zásadě umožněna přítomnost porodní asistentky. 

Možným řešením, které by mohlo vyvstat na mysli, by teoreticky mohl být i absolutní 

zákaz plánovaných domácích porodů. Takový zákaz by ovšem narážel na celou řadu 

faktických, ale i právních překážek (např. problém prokázat plánovitost domácího porodu, 

nutnost zavést účinné sankce, které by ovšem narážely na celkovou koncepci pojetí 

právního postavení plodu v České republice). Navíc k samotnému právu volby místa 

porodu se již v minulosti vyjádřil i Evropský soud pro lidská práva v případu Ternovszky 

proti Maďarsku.
154

 Evropský soud pro lidská práva zde zahrnul právo volby rodičky 

na místo porodu do jejího práva na soukromí a rodinný život zakotveného v čl. 8 

Úmluvy.
155

 Lze tak uzavřít, že obecný zákaz domácích porodů by pravděpodobně byl 

v rozporu s Úmluvou a pravděpodobně i s Listinou základních práv a svobod.
156

 V zásadě 

jediným možným řešením pak zůstává rozumná a vyvážená právní regulace domácích 

porodů. 

K právu na volbu místa porodu se ostatně vyjádřil i Ústavní soud, když v případě, který se 

dotýkal trestního řízení vedeného proti porodní asistentce Ivaně Königsmarkové, 

konstatoval mimo jiné, že, cit.: „(...) moderní demokratický a právní stát je založen na 

ochraně individuální a nedotknutelné svobody, jejíž vymezení úzce souvisí s důstojností 

člověka. Tato svoboda, jejíž součástí je i svoboda v osobních věcech, které člověk činí, je 

doprovázena určitou mírou přijatelného rizika. Právo na svobodnou volbu místa a způsobu 

porodu z hlediska rodičů je limitováno jen zájmem na bezpečném porodu a zdraví dítěte, 

tento zájem však nelze vykládat jako jednoznačnou preferenci porodů ve zdravotnických 

zařízeních.“
157

 

Stav, kdy stát nezaručuje možnost účasti zdravotnického pracovníka při domácím porodu, 

nebyl Evropským soudním dvorem v případu Dubská a Krejzová proti České republice 

(viz předchozí kapitola) shledán jako stav porušující práva rodiček vyplývající z čl. 8 

Úmluvy, jelikož tento sleduje legitimní cíl ochrany života a zdraví novorozence 
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 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 14. prosince 2010, č. stížnosti 67545/09. 
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 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 14. prosince 2010, č. stížnosti 67545/09, odst. 22. 
156

 Takový předpoklad je namístě vzhledem k tomu, že Ústavní soud České republiky konstantně vykládá rozsah 

ochrany základních práv a svobod obsažených v listině v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská 

páva a s jím učiněným výkladem Úmluvy. 
157

 Nález Ústavního soudu ze dne 24. července 2013, sp. zn. I. ÚS 4457/12. 
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při porodu.
158

 V tomto ohledu tak Evropský soud pro lidská práva a později i Ústavní soud 

České republiky umožnily omezit autonomii vůle pacientky s ohledem na výběr místa 

provedení porodu z důvodu ochrany života a zdraví dítěte způsobem, kdy stát nezajistí 

možnost účasti porodní asistentky při porodu. I přes tato rozhodnutí je ale nutné dovodit, 

že samotná volba výběru místa porodu je v zásadě plně v rukou pacientky, kdy neexistuje 

v podstatě žádná možnost ani žádný právní titul k tomu, aby byla nucená provést porod 

v k tomu určeném zdravotnickém zařízení. V tomto ohledu je možné odkázat zejména 

na závěry Ústavního soudu, že právo rodičky na autonomii vůle je omezitelné v zásadě až 

v případě probíhajícího porodu.
159

 Přitom volba rodičky ohledně místa, kde porod provede, 

do tohoto stádia jistě nespadá. Uvedenou ochranu dítěte v průběhu porodu by, dle autorova 

mínění, bylo možné pojmout extenzivně v případě preventivních zákroků, které by 

zabránily vzniku závažných komplikací, které bezprostředně hrozí nastat,
160

 takové pojetí 

ochrany nenarozeného dítěte a možnosti omezit kvůli ní právo pacientky na volbu místa 

porodu již ovšem za současného výkladu příslušných právních norem možné není. Dle 

autorova mínění by takový zásah do práv rodičky představoval nutnost akceptace právní 

subjektivity lidského plodu a přiznání mu práva na život a jeho ochranu. Takový výklad by 

přitom znamenal zásadní obrat od legislativy i soudního výkladu, které jsou na území 

České republiky již dlouhodobě konstantní. 

Určitým kompromisem mezi poptávkou po alternativních způsobech porodu a mezi 

odbornou veřejností hojně zastávaným názorem o nebezpečnosti domácích porodů se měla 

stát praxe porodů za účasti porodní asistentky (a bez účasti lékaře) ve zdravotnickém 

zařízení.
161

 Takový přístup k možnosti volby alternativního způsobu porodu bez účasti 

lékaře je jistě chvályhodným počinem, kdy se jedná o kompromisní řešení mezi možností 

volby rodičky žádat porod bez zbytečného lékařského zásahu a mezi ochranou života 

a zdraví rodičky i dítěte, kdy lékařská pomoc je rychle a efektivně dostupná v řádu 

jednotek minut. Taková alternativa je jistě velmi vítaná a potřebná, nic ovšem, dle autorova 
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 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Dubská a Krejzová proti České republice ze dne 

11. prosince 2014, č. stížnosti 28859/11 a 28473/1211. prosince 2014, č. stížnosti 28859/11 a 28473/12, § 22. 
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 Ústavní soud k tomuto uvedl následující, cit.: „Proto podle Ústavního soudu, i kdyby dosud nenarozené dítě 

nebylo subjektem základních práv, přesto je ochrana života a zdraví dítěte v průběhu porodu ústavním 

pořádkem chráněným statkem“. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 2. března 2015, sp. zn. I. ÚS 

1565/11 odst. 80. 
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 Viz kapitola 4.2.1.3 Možnost provedení zákroku bez informovaného souhlasu matky v případě ohrožení 

života a zdraví dítěte. 
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 Srov. např. Ministerstvo zdravotnictví. Změny v porodnictví v roce 2014: porod pouze za pomoci porodní 

asistentky a tzv. ambulantní porod [online]. 12. prosince 2013 [cit. dne 8. července 2017]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mzcr.cz/dokumenty/zmeny-v-porodnictvi-v-roce-2014porod-pouze-za-pomoci-porodni-asistentky-

a-tzv-_8532_2778_1.html>. 
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mínění, nemění na potřebě komplexní regulace problematiky domácích porodů. Ani takový 

kompromisní přístup totiž nebude jistě znamenat konec plánovaných domácích porodů. 

Musíme se smířit s faktem, že určité, byť nevelké, procento rodiček má své důvody 

pro volbu porodu v domácím prostředí a žádná alternativa jim neposkytne pro ně 

dostatečnou náhradu. Je tedy namístě konstatovat, že domácí porody jsou a jistě 

i v budoucnu budou fenoménem, se kterým je třeba počítat a který je konečně na čase 

akceptovat a regulovat. 

Lze tedy uzavřít, že při samotné volbě místa, kde si rodička přeje provést porod, je její 

autonomie vůle velmi široká a do značné míry jenom obtížně (pokud vůbec) omezitelná. 

Takový závěr ovšem do značné míry koliduje se zájmem na ochranu života a zdraví 

novorozence při porodu. Nabízí se tedy učinění závěru o nedostatečné a nekvalitní právní 

regulaci domácích porodů, kdy tato v zásadě neplní žádný cíl – neposkytuje dostatečnou 

ochranu novorozencům a neumožňuje provádět domácí porody plánovitě pod odborným 

vedením porodní asistentky. Naplněn tak není v zásadě ani jeden zájem – umožnit 

autonomní volbu rodičky za současného poskytnutí ochrany nenarozenému dítěti. 

4.3.1. Domácí porody de lege ferenda 

De lege ferenda je tak doporučeníhodné přijmout komplexnější úpravu, která si dá za cíl 

vymezit možnosti a podmínky provádění domácích porodů za účasti zdravotnických 

pracovníků. Vzhledem k tomu, že porod doma není zakázán (a je otázkou, zda by takový 

zákaz byl vůbec ústavně konformní, kdy by v podstatě znamenal povinnost rodičky 

přijmout poskytnutí zdravotních služeb i bez jejího souhlasu a mohl by kolidovat 

s Listinou zaručeným právem na nedotknutelnost osobnosti), bylo by vhodnější upravit 

možnosti jeho provedení pro určité, v zákoně popsané případy tzv. nízkorizikových 

porodů. Taková regulace by nejenom umožnila to, co již praxe stejně po dlouhá léta 

provádí, ale zároveň by mohla upravit nebo alespoň nastínit postup, který by plánovanému 

domácímu porodu předcházel. V tomto ohledu lze doporučit především přípravu „plánu 

domácího porodu“, který by byl vyhotoven v dostatečném předstihu a obsahoval by 

zejména nástin postupu v případě vzniku komplikací. Rovněž by pak bylo namístě stanovit 

povinnost součinnosti se zdravotnickým zařízením, které by v případě závažnějších 

komplikací poskytovalo potřebnou pomoc. 

Takový navrhovaný stav by pak mohl předejít problémům, které v případě 

komplikovaných domácích porodů nastávají v následné nutné péči, kdy je tato 
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poskytována často improvizovaně a za nedostatku informací ze strany zdravotnických 

pracovníků. Dle autorova mínění by regulace domácích porodů za účasti zdravotnického 

pracovníka mohla vést k určitému omezení rizik s ním spojených, kdy by bylo možné 

takový domácí porod provést jen v určitých případech k tomu vhodných a za stanovení 

plánu, který by umožnil v případě komplikací poskytnout co možná rychlou 

a koordinovanou pomoc. Takový stav by pak představoval značný posun oproti situaci, 

kdy domácí porody probíhají stejně, ale do určité míry pokoutně a bez možnosti jejich 

řádného naplánování. Zákonodárce by tak pouze reguloval problematiku, které se poněkud 

naivně snaží vyhnout nedostatečnou regulací, která v zásadě nemá žádný pozitivní efekt. 

Pouhý faktický „zákaz“ plánovaných domácích porodů pod odborným vedením, který je 

v podstatě navíc učiněn pouze jakoby mimoděk, dle autorova mínění ani nenaplňuje 

deklarovaný cíl ochrany života a zdraví novorozence. Domácí porody totiž v takovém 

režimu probíhají i tak a nedostatek právní úpravy ochrannou funkci zajistí jenom stěží. 

4.4. Autonomie vůle pacientky po porodu 

Jak bylo uvedeno výše, autonomie vůle pacientky při probíhajícím porodu je relativně 

široká, ač v určitých případech omezitelná. Zatímco v zásadě platí, že před a v průběhu 

porodu rodička rozhoduje především o své vlastní tělesné integritě, kdy právní subjektivita 

dítěte z hlediska občanského práva vzniká teprve jeho narozením,
162

 bezprostředně 

po porodu, tedy po okamžiku, kdy dítě opustí tělo matky, tato situace doznává zcela 

zásadní změny. Rozdílem bude zejména fakt, že narozené dítě je z hlediska práva již 

plnohodnotnou osobou se všemi právy, která jí náleží již jen z důvodu toho, že je živým 

člověkem. Novorozenec pak okamžikem svého narození je subjektem zejména základních 

lidských práv, mezi kterými má zásadní význam především právo na život a právo 

na ochranu zdraví. 

Vzhledem k tomu, že okamžiky bezprostředně následující po porodu jsou jeho nedílnou 

součástí a často právě v nich dochází k mnoha konfliktům, bude nutné analyzovat i tyto 

právní aspekty poporodní péče. Zatímco do okamžiku narození dítěte rodička ve svých 

rozhodnutích z právního hlediska v zásadě rozhoduje pouze o své vlastní integritě, 

v okamžiku, kdy dojde k narození živého dítěte, se veškerá její následná jednání dotýkají 

už i další fyzické osoby s plnou právní subjektivitou. Namísto práva na osobní integritu 

pak ve vztahu k dítěti hovoříme o uplatňování rodičovských práv matky (resp. obou 
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rodičů). Tento posun v právním náhledu na věc pak znamená zásadní změnu zejména 

s ohledem na vyvození případné právní odpovědnosti matky (rodičů) za učiněná 

rozhodnutí. Také případné poskytování zdravotních služeb se řídí pravidly, která platí 

pro jejich poskytování nezletilým. 

4.4.1. Vznik života z pohledu práva 

První zásadní otázkou, kterou je nutné zodpovědět pro určení mezí autonomie vůle rodičky 

po porodu, je zejména to, v jakém okamžiku dochází k získání právní subjektivity a kdy se 

tak z de iure plodu stává lidská bytost. V zásadě bude nutné oddělit od sebe aspekt vzniku 

života pro účely soukromého práva (a tedy i práva zdravotnického) a práva veřejného, 

zejména trestního. 

Trestní právo v zásadě považuje za počátek života a tedy i za okamžik, kdy je tento 

chráněn předpisy trestního práva, okamžik započetí porodu. K uvedenému závěru lze 

dospět jednak výkladem trestněprávních předpisů, zejména pak ustanovením § 142 

trestního zákoníku upravující vraždu novorozeného dítěte matkou, který považuje 

za vraždu i takové jednání, kterým matka v rozrušení způsobeném porodem usmrtí své 

novorozené dítě při porodu nebo bezprostředně po něm. Je tak zřejmé, že útok na „plod“ 

v okamžiku již započatého porodu je nutné považovat za trestný čin proti životu a zdraví 

a ne za trestný čin proti těhotenství ženy. K uvedenému závěru dospěla rovněž 

i komentářová literatura, která uvádí následující, cit.: „Rozhodujícím časovým rozhraním 

z hlediska trestního práva je začátek porodu, tedy okamžik, kdy dítě začne opouštět tělo 

matky (při porodu se objeví hlavička nebo vedoucí část dítěte, při císařské řezu jde zřejmě 

o začátek operativního zákroku), což plyne z dikce § 142, podle něhož jde o vraždu 

novorozeného dítěte již „při porodu“. To pak samozřejmě platí nejen pro matku, která je 

tímto ustanovením privilegována, ale tím spíše i pro ostatní, kteří jsou postihováni pro 

trestný čin vraždy podle § 140.“
163

 

Z hlediska trestního práva je tak zásadním okamžikem počátek porodu, od kterého 

trestněprávní předpisy chrání dítě jako samostatnou lidskou bytost. Z takového závěru pak 

můžeme dovodit, že počátkem porodu je dítě chráněno i proti případnému jednání 

naplňujícímu skutkovou podstatu trestného činu i v případě, že by tento spáchala sama 

rodička. Případné útoky proti plodu před počátkem porodu je pak nutné považovat 

za trestné činy proti těhotenství. V takových případech je naopak, dle zásady, že nemůže 
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být trestná osoba, k jejíž ochraně je příslušné trestněprávní ustanovení určeno,
164

 trestní 

odpovědnost matky vyloučena.
165

 

Zatímco trestněprávní nauka (i soudní praxe) mají v otázce počátku života vcelku jasno, 

soukromoprávní problematika může být na první pohled poněkud méně zřejmá. Dle 

ustanovení § 23 občanského zákoníku člověk získává právní osobnost narozením. 

Občanský zákoník ovšem blíže nespecifikuje, který okamžik je považován za narození. 

Podmínky toho, aby bylo dítě považováno za narozené, do jisté míry upravuje příloha 

k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 297/2012 Sb.,
166

 která stanovuje vzor Listu 

o prohlídce zemřelého. Tato příloha považuje za narozené a živé dítě takové, které bylo 

úplně vypuzeno nebo vyňato z těla matky, bez ohledu na délku těhotenství, jestliže 

po narození dýchá nebo projevuje alespoň jednu jinou známku života.
167

 

Vzhledem k tomu, že výše zmíněná kritéria obsahuje toliko podzákonný právní předpis, 

resp. jeho příloha, která navíc stanovuje pouze vzor listu o prohlídce zemřelého, nejsou 

tato kriteria, byť do značné míry přesvědčivá a prakticky použitelná, bez dalšího příliš 

dobře uplatnitelná. Odpověď na otázku, kterým okamžikem je dítě pro účely soukromého 

práva narozené, tak bude nutné hledat zejména v právní nauce (soudní judikatura případy 

vzniku právní subjektivity příliš neřeší, jelikož existence sporů v těchto otázkách je 

relativně vzácná). Dle komentářové literatury je pak narozením nutné rozumět situaci, kdy 

plod byl oddělen od těla matky, přičemž přestřižení pupečníku není nutnou podmínkou.
168

 

Takto oddělený plod ovšem musí projevovat i známky života, aby bylo možné hovořit 

o narození. K možným projevům života pak komentářová literatuře uvádí následující, cit.: 

„(...) člověk žije, ,pokud mu po oddělení z lůna matčina buď bilo srdce, nebo pulzovala 

pupeční šňůra nebo začal přirozeně dýchat nebo započala mozková činnost či volní 

svalová činnost‘. Není však vyloučeno, aby byl život člověka konstatován i na základě 

jiných spolehlivých známek života.“
169
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Lze tedy uzavřít, že zatímco trestní právo chrání život již od okamžiku započetí porodu, 

soukromé právo přiznává člověku právní subjektivitu až v okamžiku, kdy se oddělí od těla 

matky a jeví známky života (tedy narodí se živé). 

4.4.2. Možnosti a omezení autonomie vůle pacientky po porodu 

Zatímco před narozením dítěte jsou možnosti autonomie vůle pacientky dosti široké, poté, 

co dojde ke vzniku nového života, je třeba na možnosti volby pacientky pohlížet jinou 

perspektivou. V zásadě můžeme jednání pacientky rozdělit podle toho, zda se její 

rozhodnutí týkají pouze jí samotné (např. krevní transfuze nebo poskytnutí analgetik), nebo 

zda se týkají jejího dítěte (například jeho odejmutí po porodu za účelem změření a zvážení 

nebo umístění do inkubátoru). V případě, že pacientka svým jednáním rozhoduje o své 

vlastní osobní integritě (např. odmítá poskytnutí určité zdravotnické služby), můžeme 

snadno dojít k závěru, že v této rovině je její autonomie vůle stejná, jako v případě 

jakéhokoli jiného pacienta (v zásadě je tedy omezená pouze obecnými mezemi autonomie 

vůle pacienta
170

). 

Druhou situací jsou pak taková jednání, kterými pacientka jedná jako zákonný zástupce 

nezletilého dítěte. V tomto ohledu pak musíme konstatovat, že jsou její možnosti naopak 

omezené obecnými mezemi rodičovských práv. Po porodu tak tedy nastává poměrně 

zásadní zvrat, kdy pacientka do narození dítěte nemá odpovědnost vůči němu v zásadě 

žádnou, zatímco po jeho narození se tato stává významným prvkem omezujícím její 

autonomii vůle.
171

 S rodičovskými právy jde ruku v ruce i rodičovská odpovědnost, která 

ze situace, v níž je autonomie vůle pacientky omezitelná pouze v malém množství případů, 

rázem činí situaci, kde může dojít k omezení autonomie vůle matky, resp. rodičů vcelku 

snadno. 

Pro případy poskytování zdravotních služeb novorozencům po porodu je nutné aplikovat 

ustanovení týkající se poskytnutí informovaného souhlasu (resp. odmítnutí péče) za dítě, 

které není schopno tento vyslovit samo. Dítě v těchto případech zastupují zákonní zástupci, 

což v případě novorozence budou zásadně jeho rodiče.
172

 Rodiče v takových případech 

jednají společně, přičemž ale platí, že v případě, kdy je zákonných zástupců více a jednají 
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vůči třetí osobě (poskytovateli zdravotních služeb), postačí, jedná-li pouze jeden z nich.
173

 

Typicky bude tímto zákonným zástupcem v případě novorozence bezprostředně po porodu 

jeho matka. Obecně pak při zastupování nezletilého platí, že se zásahem do jeho integrity 

může dát souhlas v případě, kdy je tento k jeho přímému prospěchu.
174

 Zásadní otázkou 

pak budou případy, kdy bude rozhodnutí rodičů ve věci péče o zdraví dítěte diskutabilní 

právě zájem dítěte. 

Ačkoli rodiče mají právo a povinnost pečovat o zájmy dítěte a v souladu s nimi,
175

 přičemž 

péče o jeho zdraví je jednou z hlavních priorit (srov. ustanovení § 858 občanského 

zákoníku), může dojít ke konfliktu mezi tím, jaký zájem dítěte považují za primární jeho 

rodiče a jaký zájem je objektivně v danou chvíli důležitější. Jinými slovy, nejlepší zájem 

dítěte může v určitých případech být odlišný od vůle jeho zákonných zástupců. Soudní 

praxe v tomto ohledu řešila případ, kdy rodiče z náboženských důvodů
176

 odmítli 

poskytnutí zdravotních služeb svému nezletilému dítěti, které spočívalo v podání 

prostředků vyhotovených z krve (jednalo se o léčbu vysoce zhoubného nádorového 

onemocnění, a to chemoterapií). Ústavní soud pak ve svém nálezu ze dne 20. srpna 2004, 

sp. zn. III. ÚS 459/03 rozhodl, že vydání předběžného opatření za účelem zajištění 

nezbytné léčby dítěti, které je ve vážném ohrožení života, nepředstavuje nepřiměřený 

zásah do rodičovských práv. Ústavní soud pak vyslovil ten názor, že ochrana života 

a zdraví dítěte je prioritním zájmem, který si zaslouží vysoký stupeň ochrany a má 

v určitých případech přednost i před právem rodičů na výchovu a péči o dítě. Dále pak 

Ústavní soud konstatoval, cit.: „především nelze připustit, aby rodiče přijímali opatření 

škodlivá pro zdraví nebo rozvoj dítěte“
177

. 

V případech, kdy se pak vůle rodiče a nezletilého dítěte dostanou do vzájemného konfliktu, 

může rozhodnout soud v rámci péče o nezletilé, přičemž v naléhavých případech může 

takto rozhodnout i pomocí institutu předběžného opatření dle ustanovení § 924 občanského 

zákoníku. Soud tak může v určitých případech vyslovit souhlas za zákonného zástupce, 

který by případnou péči odmítnul.
178

 Přitom platí, že v případech, kdy se vůle zákonného 

zástupce dostane do rozporu se zájmem zastoupeného, je nutné takové právní jednání 
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považovat dle ustanovení § 580 odst. 1 a 588 občanského zákoníku za absolutně neplatné. 

Problematická může být otázka zásahu do integrity nezletilého dítěte i přes neplatný 

nesouhlas jeho zákonného zástupce v případě, že je jeho život v bezprostředním ohrožení 

ve smyslu ustanovení § 99 občanského zákoníku. Obecně lze říci, že takovým způsobem 

nelze obcházet odmítnutí zdravotní péče ze strany zákonného zástupce, kdy by se jednalo 

zjevně o jednání in fraudem legis,
179

 jelikož se nejedná o případ, kdy by nebylo možné 

souhlas získat, ale kdy byl tento odepřen (tedy ho v zásadě získat šlo). V takových 

případech tedy bude nutné, aby se poskytovatel zdravotních služeb obrátil na příslušný 

orgán sociálně-právní ochrany dětí, který se obrátí na soud, který ve věci rozhodne dle 

ustanovení § 452 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních do 24 

hodin od podání návrhu. Určitou výjimku by mohly představovat případy, kdy odmítnutí 

péče bude ze strany zákonného zástupce nicotným právním jednáním, kdy takové právní 

jednání vůbec nevyvolává právní následky a připadalo by v úvahu provedení lékařského 

zákroku dle ustanovení § 99 občanského zákoníku. Takové případy budou ovšem 

vzhledem k podmínkám zdánlivosti právního jednání v ustanovení § 551 a násl. 

občanského zákoníku spíše výjimkou. Základním postupem pak musí být tedy soudní 

rozhodnutí ve věci. 

Výjimku z nutnosti mít předem k dispozici přivolení soudu k poskytnutí zdravotní služby 

i přes absenci souhlasu ze strany zákonného zástupce je pak situace dle ustanovení 

§ 38 odst. 4 písm. b) zákona o zdravotních službách. Poskytnout zdravotní službu 

i bez souhlasu zákonného zástupce nezletilého (resp. i přes jeho nesouhlas) je možné, 

pokud tento zákrok bude bezprostředně zachraňovat život nezletilého pacienta nebo 

zamezí vážnému poškození zdraví. Jedná se tak vlastně o jakousi modifikaci stavu nouze 

dle ustanovení § 38 odst. 1 písm. c) zákona o zdravotních službách,
180

 kdy nelze získat 

informovaný souhlas od pacienta, jelikož tento jej nemůže udělit. Tato modifikace pak 

spočívá v tom, že v daném případě je sice možné získat informovaný souhlas 

od zákonného zástupce, ale tento nebyl udělen a není možné čekat na rozhodnutí soudu, 

jelikož život a zdraví dítěte jsou v bezprostředním a vážném ohrožení. Je nutné zdůraznit, 

že v těchto případech, jelikož se jedná o v zásadě neformální a relativně závažný zásah do 

rodičovských práv a osobnostních práv dítěte, bude nutné, aby takové nebezpečí skutečně 

již nastalo, nebo by mělo nastat zcela bezprostředně a reálně. Nebude tak stačit, že 

zde hrozí potenciální riziko. 
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Problematickými situacemi, které nastávají po porodu, jsou jednak případy „předčasného“ 

odchodu pacientky spolu s novorozencem ze zdravotnického zařízení v době 

před uplynutím 72 hodin od porodu. Dále případy, kdy je novorozenec po porodu mimo 

zdravotnické zařízení (často po domácím porodu) bez souhlasu rodičů hospitalizován. 

Posledním typem případů pak bývají zákroky, které jsou na novorozenci provedeny 

bezprostředně po jeho narození. Sem spadá zejména jeho odloučení od matky za účelem 

jeho změření a zvážení a případy jeho preventivního umístění do inkubátoru. 

4.4.2.1. Problematika hospitalizace rodičky a novorozence po dobu 72 hodin po 

porodu 

Praxe, která byla a je v rámci českých zdravotnických zařízení značně rozšířená, 

představuje v mnoha ohledech situaci, která ne vždy bývá řešena s ohledem na právní 

úpravu poskytování zdravotních služeb. Uvedenou praxi doporučuje svým metodickým 

pokynem ze dne 9. prosince 2013 i Ministerstvo zdravotnictví, č. 8/2013. Toto doporučení, 

které není právně závazné, odůvodňuje tuto praxi následovně, cit.: Období 72 hodin 

po porodu umožňuje fyziologickému novorozenci jeho plnou adaptaci po porodu. V této 

době je monitorováno fungování životních funkcí dítěte, zjišťuje se, zda nejsou přítomny 

známky závažné vrozené vady (zvláště trávicího traktu a srdce), zda nejsou problémy 

s odchodem stolice, močením a s udržením tělesné teploty a rovněž se provádí řada 

vyšetření. Hospitalizace fyziologického novorozence po dobu minimálně 72 hodin 

po narození mu zajistí odpovídající a potřebný rozsah zdravotní péče.“
181

 

Důkladné kontroly v období 72 hodin po porodu doporučuje i Světová zdravotnická 

organizace ve svém doporučení týkajícím se kompletní prohlídky novorozence. Zároveň je 

ale třeba konstatovat, že Světová zdravotnická organizace netrvá na nutnosti tuto provést 

za soustavné hospitalizace ve zdravotnickém zařízení po dobu 72 hodin. Tato možnost je 

uváděna toliko jako jedna z alternativ.
182
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Touto problematikou se zabýval i Evropský soud pro lidská práva v případu Hanzelkovi 

proti České republice
183

. V daném případě šlo o stížnost matky a jejího dítěte proti vydání 

předběžného opatření, kterým byla nařízená hospitalizace novorozence poté, co spolu 

s matkou opustil zdravotnické zařízení ještě v den porodu. Evropský soud pro lidská práva 

konstatoval, že rozhodnutí rodičů o umístění nebo neumístění dítěte do zdravotnického 

zařízení je integrální součástí práva na soukromí a rodinný život.
184

 Vzhledem k tomuto 

závěru pak Evropský soud pro lidská práva dovodil nutnost přiměřenosti případného 

zásahu do práva rodičů opustit zdravotnické zařízení s novorozencem i před uplynutím 

72 hodin od porodu. Musí tedy existovat bezprostřední ohrožení života a zdraví 

novorozence. Aby bylo možné zasáhnout do rodičovských práv v těchto případech, musí 

dle Evropského soudu pro lidská práva být, cit.: „bezprostřední ohrožení skutečně 

prokázáno. Jedná-li se o jasné nebezpečí, není třeba zapojovat do rozhodovacího procesu 

osoby mající dítě v péči. Je-li však možné rodiče dětí vyslechnout a projednat s nimi 

nezbytnost opatření, není důvod přijímat naléhavé opatření.“
185

 

Z uvedeného tak v zásadě vyplývá, že možnost zásahu do rodičovských práv v případě, že 

rodiče odmítnou setrvat po porodu 72 hodin ve zdravotnickém zařízení, je možná pouze 

a jenom v případech, kdy je takový zásah odůvodněn bezprostředním ohrožením života 

a zdraví novorozence. Zásah do rodičovských práv musí být tedy proporcionální.
186

 

Uvedený Rozsudek Evropského soudního dvora pak vedl k zavedení nové metodiky 

Ministerstva zdravotnictví, která pamatuje na možnost odchodu rodičky s novorozencem 

i před uplynutím 72 hodin od porodu, a to na základě písemně vyhotoveného negativního 

reversu matky
187

 vysloveného na základě poučení o rizicích s tím spojených a na základě 

poskytnuté informace o postupu doporučeném českou odbornou lékařskou společností.
188

 

Tato metodika pak obsahuje rovněž vzor informace pro zákonné zástupce a vzor 

negativního reversu. 

V tomto ohledu je hodné povšimnutí i zavedení praxe tzv. ambulantních porodů, které mají 

být další alternativou k domácím porodům. Takováto praxe, kdy je pamatováno 
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 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 11. prosince 2014, stížnost č. 43643/10. 
184

 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 11. prosince 2014, stížnost č. 43643/10, § 67. 
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 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 11. prosince 2014, stížnost č. 43643/10, § 73. 
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 Viz kapitola 4.2.1.2 Možnost omezení práv pacientky v zájmu ochrany života a zdraví nenarozeného dítěte. 
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 Tedy buď písemného odvolání souhlasu s poskytováním zdravotních služeb nebo vyslovení písemného 

nesouhlasu s poskytováním dalších zdravotních služeb. 
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 Ministerstvo zdravotnictví [online].  Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do 

vlastního sociálního prostředí [cit. dne 11. července 2017]. Dostupné z WWW:< 
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i na následnou péči o novorozence v domácím prostředí, je jistě chvályhodným počinem, 

který umožňuje uplatnění autonomie vůle rodičů při zajištění dobré péče o zdraví 

novorozence. 

Lze tedy uzavřít, že praxe nutného setrvání novorozence ve zdravotnickém zařízení 

po dobu 72 hodin není zákonnou povinností, ale pouze doporučovaným postupem, 

ke kterému nelze rodiče novorozence nutit. V plné míře se tak uplatní obecná právní 

úprava vyslovení informovaného souhlasu, resp. nesouhlasu, s poskytováním zdravotních 

služeb nezletilému, který nemůže projevit svou vůli. Zásah do rodičovských práv je tak 

možný pouze v případech uvedených v ustanovení § 924 občanského zákoníku – tedy 

v případech, je-li ohrožen život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem. 

4.4.2.2. Problematika převozu novorozence do zdravotnického zařízení 

bez souhlasu zákonných zástupců 

Druhým typem problematických případů jsou převozy novorozenců zpravidla po porodu 

v domácím prostředí, resp. kdekoli mimo zdravotnické zařízení, bez souhlasu rodičů. Tato 

situace se v mnoha ohledech podobá situaci řešené v předchozí podkapitole, kdy v zásadě 

dochází k omezení rodičovských práv nucenou hospitalizací novorozence i přes nesouhlas 

zákonných zástupců. Určitým rozdílem většinou v těchto případech bývá, že po porodu 

dojde, ať již z jakéhokoli důvodu, k zavolání zdravotnické záchranné služby.
189

 

Zdravotničtí pracovníci, kteří k porodu dorazí, pak často trvají na převozu novorozence, 

případně i rodičky, do zdravotnického zařízení, ačkoliv nemusí být k takovému převozu 

zásadního důvodu. Často tak požadují hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení spíše 

z preventivních důvodů. 

I v těchto případech je tak nutné postupovat s ohledem na to, že dochází k významnému 

zásahu do rodičovských práv a obecně do práva na soukromý a rodinný život jak rodičů, 

tak i novorozence. O uvedených zásazích tak v zásadě platí to, co je uvedeno v předchozí 

podkapitole, kdy případný převoz novorozence do zdravotnického zařízení i přes nesouhlas 

rodičů musí být proporcionální vzhledem k ochraně jeho života a zdraví. Při následném 

zkoumání oprávněnosti takového zásahu je pak třeba přihlédnout i k tomu, že v případě, 

kdy je volána zdravotnická záchranná služba k případu domácího porodu, je pro zasahující 
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 Viz např. TÝDENÍK POLICIE.cz. Záchranáři z celé republiky se v problematice domácích porodů postavili 

za své středočeské kolegy [online]. 24. listopadu 2016 [cit. dne 12. července 2017]. Dostupné z WWW: 
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zdravotnické pracovníky mnohdy obtížné odhadnout reálné nebezpečí pro život a zdraví 

dítěte (v mnoha situacích se mohou skutečně takového nebezpečí obávat, ač následně 

vyjde najevo, že toto nenastalo). Mělo by se tak zásadně zkoumat, zda v daném okamžiku 

měl zdravotnický pracovník reálný důvod se domnívat, že takové nebezpečí hrozí. Těžko 

může být totiž zdravotnickým pracovníkům vytýkáno, že se snaží zachraňovat lidské 

životy, a že ne vždy lze provést diagnózu, za navíc ztížených podmínek, přesně. Nadto je 

ovšem třeba zdůraznit, že nelze přistupovat k obdobným případům rutinně tak, že v rámci 

každého zásahu u domácího porodu bude následovat hospitalizace i přes nesouhlas rodičů 

novorozence. Takový postup, pokud pro něj nebyl objektivní důvod, je zcela jasným 

zásahem do práv rodičů i dítěte bez právního titulu. Je tedy namístě doporučit, aby 

zdravotničtí pracovníci zasahující v takových situacích vždy dobře zvážili, zda opravdu 

bezprostřední nebezpečí hrozí a zda netrvají na hospitalizaci jenom z toho důvodu, že jí 

považují za „správné“ řešení. V případě, že nebezpečí skutečně hrozí, je pak možné 

zasáhnout i do práv rodičů. 

Případem nuceného převozu matky a novorozence po domácím porodu se recentně zabýval 

Krajský soud v Brně a Vrchní soud v Olomouci. V daném případu šlo o situaci, kdy byla 

k domácímu porodu přivolána záchranná služba za účelem ošetření novorozence a jeho 

pupeční šňůry. Po provedeném ošetření pak lékař záchranné služby trval na převozu matky 

a dítěte do nemocnice, ačkoliv dítě nejevilo známky, pro které by byl takový postup nutný. 

Rodiče tak převoz odmítli, přičemž následně byla matka se svým novorozencem donucená 

k hospitalizaci za asistence Policie České republiky.
190

 V lednu roku 2017 Vrchní soud 

potvrdil rozsudek Krajského soudu v Brně, který nařídil Zdravotnické záchranné službě 

Jihomoravského kraje omluvu matce i dítěti a dále jim pak přiznal náhradu škody ve výši 

padesát tisíc korun českých každému.
191; 192
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Tento případ řešil rovněž i Ústavní soud ve svém Nálezu ze dne 1. prosince 2015, sp. zn. II. ÚS 2766/14. 
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Skutkový stav je tak čerpán z výše citovaného Nálezu Ústavního soudu a z mainstreamových médií. 
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4.4.2.3. Problematika zdravotní péče následující po porodu, která není nezbytně 

nutná 

Postup, který je v českých porodnicích již roky zavedenou praxí, a dalo by se říci ustálenou 

zvyklostí, může z mnoha pohledů vzbuzovat řadu otázek. Sporným bodem bude zejména 

postup, kdy dochází k v zásadě okamžitému oddělení novorozence a matky za účelem 

prohlídky novorozence a jeho změření a zvážení. Na takovém postupu obecně nepanuje 

shoda, kdy např. Světová zdravotnická organizace ve svém doporučení k péči o zdraví 

novorozenců uvádí, že je žádoucí, aby novorozenec po provedení základních 

zdravotnických úkonů (jakými jsou např. jeho osušení) byl v kontaktu se svojí matkou 

(doporučení doslova uvádí „skin-to-skin contact in their first hour of life“)“.
193

 

V takových případech, kdy je dítě rutinně odebíráno matce po porodu pouze za účelem 

provedení zákroků a vyšetření, které v zásadě nejsou neodkladné, je pak třeba konstatovat, 

že tyto mohou být prováděny pouze a jenom v případě, že matka, jako zákonná zástupkyně 

dítěte, dá k těmto souhlas. V opačném případě se jedná o zásah do integrity dítěte bez 

právního důvodu.
194

 Případné odmítnutí takového odejmutí dítěte je pak nutné plně 

respektovat. V případech, kdy zamýšlené zákroky nejsou nezbytné pro zdraví 

novorozence, je pak v zásadě vyloučeno, aby byly tyto provedeny bez souhlasu matky, 

resp. přes její nesouhlas. Na případy, kdy by bylo nutné provést zákroky v okamžiku 

bezprostředního ohrožení života a zdraví dítěte (např. resuscitace nebo umístění 

do inkubátoru předčasně narozeného dítěte) se aplikují stejné principy, jako na případy 

řešené v předchozích dvou podkapitolách. 

4.4.3. Shrnutí 

Závěrem této podkapitoly lze shrnout, že autonomie vůle pacientky po porodu je zásadně 

odlišná od autonomie vůle pacientky během porodu. Zásadním rozdílem je zejména fakt, 

že po narození dítěte se již její rozhodnutí týkají osoby s právní subjektivitou, která má 

veškerá práva, z toho plynoucí – tedy zejména právo na život a na jeho ochranu 

a na ochranu zdraví. Je ovšem také právem rodičů, aby o svých dětech „rozhodovali“ 

a jako jeho zákonní zástupci za něj jednali, tedy aby za něj i udíleli souhlas k zásahu 

do jeho osobní integrity. Do tohoto práva pak nelze zasáhnout svévolně. 
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 World Health Organization [online]. Recommendations on newborn health [cit. dne 12. července 2017]. 

Dostupné z WWW: < http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/guidelines-recommendations-
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V případech, kdy jsou tyto dvě hodnoty ve vzájemném střetu, může být autonomie vůle 

rodičů omezena v zájmu ochrany závažného zájmu dítěte (zejména ochrany jeho života 

a zdraví). Tento zásah však musí být proveden v souladu se zákonnými postupy 

a za předpokladu naplnění zákonných předpokladů a při zachování principů 

proporcionality. Základním předpokladem pak bude zejména bezprostředně a skutečně 

hrozící nebezpečí oprávněným zájmům dítěte. Závěrem je nutné konstatovat, že 

i poporodní péče o novorozence je poskytováním zdravotních služeb. Nelze tedy přijmout 

některé zavedené postupy spočívající v mnohdy úmyslném ignorování přání rodičů dítěte. 

Takové postupy nejsou v souladu s právním řádem a jsou závažnými zásahy do práv rodičů 

i dětí. Na druhé straně je třeba pečlivě vážit veškerá možná rizika a v případě, že je 

objektivně život a zdraví novorozence v ohrožení, musí i sebe více naléhavá přání rodičů 

ustoupit zájmu dítěte, a to zejména s ohledem na jeho zranitelnost. 
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5. Lex artis jako základní podmínka poskytnutí zdravotních 

služeb a mez autonomie vůle pacienta 

Povinnost postupovat lege artis je základní povinností poskytovatele zdravotních služeb, 

lékaře i všech ostatních zdravotnických pracovníků.
195

 Termín de lege artis medicinae, 

který doslova znamená dle pravidel umění lékařského,
196

 se vžil jako synonymum 

pro označení řádného a odborného postupu, který má být standardem při poskytování 

zdravotních služeb.
197

 Ačkoli je termín lex artis rozšířen a užíván nejenom odbornou 

veřejností, ale i například soudní judikaturou,
198

 jedná se o pojem legislativou 

nedefinovaný. Právní předpisy toliko vymezují obsah pojmu lex artis, kdy tento nahrazují 

spojení jako postup „v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy“
199

, 

„na náležité odborné úrovni“
200

 nebo „s péčí řádného odborníka, a to i v souladu 

s pravidly svého oboru“
201

. 

V zásadě je tedy zřejmé, že pojem postup de lege artis je třeba chápat na základě jeho 

obsahu determinovaného právními normami jako odborně správný postup.
202

 Taková 

definice je ale v rámci její praktické aplikace nic-neříkající, kdy správný odborný postup 

bude nutné zkoumat vždy případ od případu za použití odborných znalostí toho kterého 

medicínského oboru. Určitou širší definici obsahu správného odborného postupu poskytuje 

ustanovení § 4 odst. 5 zákona o zdravotních službách, které náležitou odbornou úroveň 

vymezuje jako, cit.: „poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných 

medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní 

podmínky a objektivní možnosti“. Spíše než vyjasnění pojmu správný odborný postup tak 

toto výkladové ustanovení vymezuje jeho rozsah v rámci omezujících aspektů v rámci 

poskytování zdravotních služeb, kterými jsou jednak osobnost pacienta (viz pasáž věnující 

se informovanému souhlasu) a objektivní okolnosti poskytování zdravotních služeb (tedy 

např. dostupná technika, ekonomické možnosti systému veřejného zdravotnictví apod.). 
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V praxi pak spíše než určení toho, co je postup de lege artis (tedy postup správný), bude 

zásadní určení toho, co postupem de lege artis již není. Důvodem je zejména široký záběr 

možností, které moderní medicína nabízí, kdy zvolit jediný správný postup a vymezit tak 

zákroky, které budou pro dané případy splňovat kritéria povinnosti postupovat lege artis je 

v zásadě nemožné. Poznání a pokrok v medicíně je navíc natolik překotný a dynamický, že 

se „pravidla lékařské vědy a uznávané medicínské postupy“ neustále mění a posouvají.
203

 

V zásadě pak tedy v praxi nebude docházet k určení, zda daný postup byl postupem de lege 

artis, ale zda daný zákrok nebyl proveden v rozporu s těmito uznávanými standardy 

(a nenaplnil tak znaky postupu non lege artis). 

Analogicky pak z výše uvedeného můžeme dovodit, že lékař v daném případě nepostupuje 

lege artis pokud v rámci poskytnutí zdravotní služby poruší pravidla vědy a nedodrží 

uznávané medicínské postupy, a to s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám poskytnutí 

zdravotních služeb a k objektivním možnostem dané situace.
204

 Z hlediska postupu (non) 

lege artis je v rámci teorie rozlišován jednak postup lege artis stricto sensu a lege artis 

largo sensu. Zatímco v užším smyslu se zabýváme zejména standardy a postupy, které jsou 

kladeny na příslušné zákroky z hlediska medicínského (odborného),
205

 v případě širšího 

pojetí povinnosti postupovat lege artis přibývají k povinnosti lékaře rovněž i další faktory 

objevující se zejména v rámci moderní medicínské praxe. Jedná se hlavně o komunikační 

a organizační činnosti. Součástí postupu lege artis tak bude i komunikace lékaře 

s pacientem (sem bude spadat i institut informovaného souhlasu), komunikace mezi 

zdravotnickými pracovníky a jiné záležitosti týkající se zejména organizačních otázek 

souvisejících s poskytováním zdravotních služeb. 

Soudní praxe pak postupně dochází k závěru, že povinnost postupovat lege artis je nutné 

chápat v onom širším smyslu, kdy poskytování zdravotních služeb v moderní společnosti 

je komplexní a neomezuje se jenom na „pouhé“ zlepšení zdraví pacienta, jak tomu bylo 

v minulosti, ale nese s sebou celou řadu vedlejších aspektů, na které je rovněž třeba 

aplikovat zásadu postupu s péčí řádného odborníka.
206; 207

 Dodržení standardu lege artis tak 
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 TĚŠINOVÁ, J., ŽĎAREK, R., POLICAR, R. 2011, op. cit. str. 27-28. 
204

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.  2016, op. cit. str. 266. 
205

 Tedy zejména diagnostika, volba vhodného léčebného plánu, konkrétní provedení zákroků atd. 
206

 RYŠKA, M. Lege artis a odpovědnost za zásah do osobnostních práv (I. časť). Pravo-medicina.sk [online]. 

14. srpna. 2012 [cit. 6. července 2017]. Dostupné z  WWW: < http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/554/lege-

artis-a-odpovednost-za-zasah-do-osobnostnich-prav--i-cast>. 
207

 Tento názor rovněž dovodil i Ústavní soud České republiky ve svém Nálezu ze dne 9. ledna 2014, 

sp. zn. III. ÚS 2253/13, kdy zaujal stanovisko, že rovněž v případě, že prováděný zákrok sleduje i sekundární cíl, 

který sice není samotným důvodem k jeho provedení, ale je jeho pozitivní externalitou, musí být proveden 
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podléhají i postupy, které sice se zákrokem samým z medicínského hlediska přímo 

nesouvisí, ale mají zajistit, že tento bude proveden v souladu s příslušnými odbornými 

standardy.
208

 

Z výše uvedeného tedy lze dovodit, že jakýkoli zákrok, který je prováděn v rámci 

poskytování zdravotních služeb, musí být proveden v souladu s postupem lege artis. Tento 

pak v sobě bude obsahovat jednak složku odbornou (medicínskou) a jednak složku 

způsobu poskytnutí zdravotní péče v širším smyslu, tedy okruh podmínek, za jakých je tato 

poskytována. 

5.1. Vliv povinnosti postupovat de lege artis stricto sensu na autonomii 

vůle pacienta 

Jak bylo již uvedeno, povinnost postupovat lege artis je základní a nejdůležitější 

povinností poskytovatele zdravotních služeb, resp. zdravotnických pracovníků. Vzhledem 

k tomu, že medicína je oblastí, ve které lze jenom stěží odpovídat za výsledek 

poskytovaných zdravotních služeb, tedy za zlepšení zdravotního stavu dle ex ante 

prognózy,
209

 odpovídá poskytovatel zdravotních služeb především za to, že tyto bude 

poskytovat s péčí řádného odborníka – lege artis. 

Porušit povinnost postupovat lege artis pak může zdravotnický pracovník jednak aktivním 

konáním anebo opomenutím konat. V případě povinnosti postupovat lege artis stricto 

sensu je tato odvislá zejména od medicínsky „správného“ postupu, který bude v souladu 

s pravidly vědy a uznávanými medicínskými postupy. Jak bylo již řečeno, takových 

postupů může být v praxi pro obdobné případy vícero druhů a vždy tak bude nutné 

zkoumat každý případ individuálně s přihlédnutím ke všem jeho okolnostem (tedy jakou 

techniku měl zdravotnický pracovník k dispozici, individuální osobnost pacienta, 

dostupnost jiných alternativ léčby apod.). V tomto ohledu je třeba upozornit, že povinnost 

postupovat de lege artis neznamená, že musí být k léčbě pacienta nasazen vždy nejnovější 

postup, který je lékařskou vědou považován za postup lepší, než který byl doposud 

používán. Naopak lze konstatovat, že nové objevy zpravidla nebudou znamenat, že by 

                                                                                                                                                         
náležitým odborným postupem a je na něj třeba aplikovat veškeré nároky kladené na zákroky prováděné 

k dosažení primárního cíle. Tedy i vedlejší zákroky, které nejsou samy o sobě prioritní, je nutné provádět lege 

artis. 
208

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.  2016, op. cit. str. 270. 
209

 Viz např. ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.  2016, op. cit. str. 268. 
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starší postupy najednou „přes noc“ byly non lege artis.
210

 Vždy tak bude nutné zkoumat 

i reálnou dostupnost daného postupu (dostupnost léku, přístroje apod.).
211

 

Obecně lze vymezit, že chyby v postupu lege artis stricto sensu mohou nastat v případě 

diagnózy, v technice a volbě léčby (v rámci léčebného plánu a jeho provádění), popřípadě 

v rámci ošetřovatelské péče.
212

 Ve všech těchto stádiích léčby je pak nutné, aby postup, 

který je zvolený, byl považován a uznáván alespoň relevantní částí odborné veřejnosti 

za účinný, ověřený, bezpečný a vhodný pro pacienty,
213

 a to vždy s ohledem na konkrétní 

možnosti a podmínky, za nichž je zdravotní služba poskytována. 

Z výše uvedeného je možné dovodit, že povinnost postupovat de lege artis, resp. 

analogický zákaz postupovat non lege artis je výraznou limitací v rámci léčby pacienta. 

Zdravotnický pracovník může v každém případě zvolit pouze takové zákroky a úkony, 

které budou v souladu s výše definovanými principy aplikace pravidel vědy 

a uznávaných medicínských postupů (s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem 

případu). Opačný postup by pak znamenal jednak jednání v rozporu s povinnostmi 

zdravotnického pracovníka, ale také založení právní odpovědnosti za porušení povinnosti. 

Je tedy zřejmé, že zejména v případě aktivního konání zdravotnického pracovníka není 

možné vyhovět těm přáním pacienta, která by vedla k postupu non lege artis 

v konkrétním případě. Ani svolení pacienta k takovému postupu totiž nezbavuje 

zdravotnického pracovníka povinnosti postupovat lege artis. 

Výjimkou mohou být pouze situace, kdy pacient odmítá léčbu, přičemž ze strany 

zdravotnického pracovníka její neposkytnutí je de facto postupem non lege artis. Zde je 

možné odkázat na předchozí kapitolu, kdy přání pacienta a jeho právo na autonomii vůle je 

v tomto ohledu silnější a neposkytnutí léčby z důvodu přání pacienta tak není postupem 

non lege artis. 

                                                 
210

 TĚŠINOVÁ, J., ŽĎAREK, R., POLICAR, R. 2011, op. cit. str. 28. 
211

 Někteří autoři v tomto ohledu rozlišují mezi medicínou reálně dostupnou a medicínou ideální – tedy mezi 

medicínou dostupnou lékařské praxi a medicínou na poli nejnovějších vědeckých poznatků. V reálném světě pak 

medicína reálně dostupná bude následovat postupy medicíny ideální s určitým (někdy i výrazným) časovým 

zpožděním. Takový fenomén není ovšem možné chápat jako chybný, ale jako projev reality. Srov. 

HAŠKOVCOVÁ, H. Práva pacientů: Komentované vydání. 1. vydání. Havířov: Nakladatelství Aleny Krtilové, 

1996, str. 34–36. 
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 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.  2016, op. cit. str. 266-268. 
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 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.  2016, op. cit. str. 276. 
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5.2. Vztah povinnosti postupovat de lege artis largo sensu a autonomie 

vůle pacienta 

Povinnost postupovat při poskytování zdravotních služeb lege artis v sobě v soudobé 

společnosti obsahuje i povinnosti, které nebudou zpravidla chápány jako vyloženě typické 

pro výkon zdravotnického povolání. S rozvojem autonomie pacienta, ochrany jeho 

osobnosti a změnou jeho celkového postavení v rámci procesu léčby přichází nutnost 

aplikovat standard postupu lege artis i na tyto „vedlejší“ aspekty poskytování zdravotních 

služeb. Komunikace s pacientem a jeho celkové zapojení do plánování léčebného procesu 

jako rovnocenného partnera, s sebou nese určitá úskalí, zejména komunikační, která ovšem 

co do své důležitosti mají nezanedbatelný význam pro celkový proces léčby. I na tyto 

činnosti jsou proto kladeny obdobné nároky jako na samotné medicínské postupy. Spíše 

pak, než o standardech lékařské vědy, budeme v těchto otázkách uvažovat v reáliích 

lékařské etiky. 

Zásadní součástí postupu lege artis pak bude zejména respekt ke svébytnosti pacienta 

a k jeho autonomní vůli a rovnému postavení. Podstatným prvkem postupu lege artis tak 

bude zejména institut informovaného souhlasu. Individuální pojetí poskytování 

zdravotních služeb a respekt k osobnosti pacienta ostatně zdůrazňuje při výkladu pojmu 

„náležitá odborná úroveň“ i zákon o zdravotních službách, kdy lege artis postup v sobě 

zahrnuje i hledisko individuality pacienta.
214

 

Obdobně poučení, které je neoddělitelnou součástí informovaného souhlasu, je nutné 

považovat za esenciální součást postupu lege artis. Chybné nebo absentující poučení pak 

v určitých případech může představovat postup non lege artis, a to za předpokladu, že bude 

prokázáno, že chybné poučení ovlivnilo rozhodnutí pacienta udělit informovaný souhlas 

natolik, že při jeho správném provedení by provedený zákrok odmítl.
215

 Zákrok, který je 

proveden při absenci informovaného souhlasu (resp. jiného právního důvodu) je pak nutné 

považovat za protiprávní a za zákrok provedený non lege artis largo sensu. 
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 Srov. ustanovení § 4 odst. 5 zákona o zdravotních službách. 
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 HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: Woletrs Kluwer ČR, a.s., 2011, 

str. 108-117. 
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5.3. Důsledky povinnosti postupovat lege artis na autonomii vůle 

pacientky při porodu 

Výše uvedené zásady vztahující se k povinnosti zdravotnických pracovníků postupovat 

de lege artis jsou plně aplikovatelné i na případy porodů. Je tak nutné konstatovat, že 

zdravotničtí pracovníci jsou povinni za všech okolností postupovat tak, aby veškeré 

zákroky a úkony byly v souladu s pravidly vědy a uznávanými medicínskými postupy 

za současného přihlédnutí k objektivním okolnostem a možnostem a při respektu 

k individualitě pacientky. 

Uvedené principy pak budou mít své konsekvence na možnost autonomie vůle pacientky, 

kdy na jednu stranu budou tuto zaručovat a na stranu druhou ji budou omezovat. Každý 

zákrok provedený v rámci porodu je zdravotní službou, kterou je nutné poskytnout 

v souladu se standardem lege artis, a to jak v užším, tak i širším pojetí. S jakýmkoli 

zákrokem tak pacientka musí v zásadě vyjádřit svůj souhlas, pokud neexistuje jiný právní 

titul k jeho provedení (srov. předchozí kapitola). Absence informovaného souhlasu pak 

bude zpravidla představovat postup non lege artis se všemi důsledky z toho vyplývajícími. 

Na druhé straně je nutné zdůraznit, že autonomie vůle pacientky, jak ostatně vyplývá 

z předchozích částí této práce, není bezbřehá. Ačkoli bývá povinnost postupovat lege artis 

obvykle považována za povinnost omezující zejména poskytovatele zdravotních služeb 

a zdravotnické pracovníky, sekundárně omezuje i autonomii vůle pacienta. V zásadě 

nebude přípustné, aby byl proveden zákrok v rozporu s vědeckými poznatky a uznávanými 

medicínskými postupy na základě přání pacienta. Takové jednání by v krajních případech 

mohlo dokonce založit i trestní odpovědnost příslušného zdravotnického pracovníka, kdy 

by zde nebyla přítomna okolnost vylučující protiprávnost. Základní podmínkou svolení 

poškozeného jako okolnosti vylučující protiprávnost je zejména to, že prováděný zákrok je 

v době jeho provedení v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe.
216

 

Lze tedy uzavřít, že pacientka má právo, aby v případě porodu byla plně respektována 

její autonomie vůle, kdy tato zásada je obsahem lege artis postupu. Autonomie pacientky 

je však omezena povinností zdravotnických pracovníků postupovat lege artis, kdy 

přání pacientky neodůvodní porušení takové povinnosti. Zároveň je ovšem nutné 

zdůraznit, že podmínkou postupu lege artis je rovněž, kromě samotných medicínských 
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 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 4. vydání. Praha: Leges, 2014, 

str. 272-274. 
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postupů, i nutnost informovaného souhlasu, či jiného právního titulu, k provedení 

zákroku a celkově i respekt k individualitě pacienta a k jeho přáním. 



90 

 

6. Následky vzniku újmy na právech pacientky v souvislosti 

s poskytováním zdravotních sužeb při porodu 

Zatímco předchozí kapitoly analyzují zejména možnosti a meze autonomie vůle pacientky 

při porodu, cílem této kapitoly je stručný popis následků vzniku újmy na právech pacientky 

způsobených v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb při porodu. 

Jak bylo napsáno výše, vztah mezi pacientkou a poskytovatelem zdravotních služeb je 

zásadně vztahem soukromoprávním. Je tedy nutné konstatovat, že základním následkem 

v případě vzniku újmy na právech pacientky bude především občanskoprávní 

odpovědnost.
217

 Vzhledem k tomu, že poskytování zdravotních služeb je obvykle 

prováděno na základě smlouvy o péči o zdraví, nejvýznamnějším typem odpovědnosti 

bude zejména odpovědnost z porušení smluvní povinnosti.
218

 Druhým způsobem vzniku 

odpovědnosti bude v řešených případech zejména odpovědnost za porušení zákonné 

povinnosti, tedy zejména odpovědnost za újmu způsobenou na absolutních právech 

poškozeného (především na jeho přirozených právech). 

6.1. Újma způsobená porušením smluvní povinnosti postupovat s péčí 

řádného odborníka 

Zdravotní služby a zdravotní péče obecně je ve většině případů poskytována na základě 

smluvního vztahu povětšinou mezi pacientem a poskytovatelem zdravotních služeb. Jak 

plyne z předchozích kapitol, základní povinností poskytovatele zdravotních služeb je 

povinnost postupovat s péčí řádného odborníka – de lege artis. V případě poskytování 

zdravotní péče tak hovoříme o odpovědnosti za činnost (resp. její řádné provedení), 

nikoliv za výsledek.
219

 Z právního hlediska tak budeme v případu poskytování zdravotních 

služeb hovořit o smluvní povinnosti poskytovatele zdravotních služeb postupovat lege 

artis. 

Povinnost postupovat lege artis pak zahrnuje jednak stránku samotného medicínského 

postupu (lex artis stricto sensu), a dále i širší kontext postupů při poskytování zdravotních 

služeb (lex artis largo sensu). Lze tedy dovodit, že základní povinností poskytovatele 
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 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.  2016, op. cit. str. 296-298. 
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 V případě koncepce, kterou občanský zákoník zaujal k odpovědnosti (odpovědnost vzniká současně 

s primární povinností a působí preventivně – odpovědnost je tedy za splnění povinnosti), by bylo spíše namístě 

hovořit o odpovědnosti za splnění smluvní povinnosti a o povinnosti nahradit újmu způsobenou porušením 

smluvní povinnosti. Z praktických důvodů bude nadále používán termín odpovědnosti za způsobenou újmu.  
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 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.  2016, op. cit. str. 299-300. 
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zdravotních služeb je postupovat de lege artis se všemi aspekty, které do výkladu tohoto 

pojmu spadají. Poskytovatel tak bude odpovídat jednak za postup „medicínsky odborně 

správný“, ale také např. za řádné poučení pacienta a za poskytnutí zdravotních služeb 

pouze za existence platného informovaného souhlasu. 

Můžeme tak dojít k závěru, že porušení povinnosti postupovat lege artis (ať již v užším 

nebo širším pojetí), zakládá odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb za újmu 

takto způsobenou, a to na základě zákonných ustanovení upravujících odpovědnost 

z porušení smluvní povinnosti,
220

 Smluvní odpovědnost se tak bude uplatňovat jak 

v případech, kdy dojde např. vinou chybně zvoleného léčebného postupu ke vzniku újmy 

na zdraví pacienta, tak i v případech, kdy bude např. proveden lékařský zásah 

bez informovaného souhlasu, aniž by pro to byl jiný právní důvod. 

Smluvní odpovědnost je v občanském zákoníku podmíněna jednak protiprávním 

jednáním škůdce (tedy porušením smluvní povinnosti), vznikem škodlivého následku 

a existencí vztahu příčinné souvislosti mezi jednáním a jeho následkem.
221

 Smluvní 

odpovědnost tedy není vázána na zavinění a v zásadě nehraje roli, zda škůdce chtěl 

následek způsobit, či nikoliv. Následkem porušení smluvní povinnosti je pak povinnost 

škůdce nahradit poškozenému vzniklou škodu.
222

 Ačkoliv v případě smluvní odpovědnosti 

občanský zákoník výslovně neuvádí povinnost nahradit i nemajetkovou újmu, lze 

v případech poskytování zdravotních služeb dovodit, že případná porušení smluvní 

povinnosti ze strany poskytovatele zdravotních služeb se budou týkat ve většině případů 

buď zdraví pacienta, nebo neoprávněného zásahu do jeho přirozených práv. Povinnost 

nahradit nemajetkovou újmu pak vyplývá přímo ze zákona, kdy občanský zákoník 

stanovuje v ustanovení § 2956 povinnost škůdce odčinit újmu na jeho přirozených 

právech.
223

 Lze tedy uzavřít, že v případě, kdy poskytovatel zdravotních služeb poruší 

svou smluvní povinnost postupovat lege artis, je povinen nahradit škodu tímto 

vzniklou a ve většině případů rovněž i nemajetkovou újmu. Této povinnosti se může 

zprostit pouze, pokud by mu ve splnění jeho povinnosti zabránila mimořádná, 

nepředvídatelná a neodstranitelná překážka
224

 (bude se jednat o případy nejzávažnější 

náhody, která zabrání poskytovateli zdravotních služeb objektivně splnit jeho povinnost – 

např. závažné přírodní katastrofy apod.). 

                                                 
220

 Srov. ustanovení § 2913 občanského zákoníku. 
221

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.  2016, op. cit. str. 302. 
222

 Srov. ustanovení § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. 
223

ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.  2016, op. cit. str. 303. 
224

 Srov. ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
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V případech poskytování zdravotních služeb tak na základě smlouvy o péči o zdraví, 

porušení povinnosti postupovat s péčí řádného odborníka, které má za následek vznik 

majetkové škody, nebo nemajetkové újmy, odpovídá poskytovatel za tuto škodu 

ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku. Takto odpovídá poskytovatel 

i v případech, kdy dojde k porušení jeho povinnosti postupovat de lege artis largo 

sensu. 

Jenom pro úplnost, poskytovatel zdravotních služeb bude povinen nahradit škodu takto 

vzniklou dle ustanovení § 2951 a násl. občanského zákoníku. V případě majetkové škody 

je primární povinností škůdce uvést vše do předešlého stavu (restitutio in integrum), teprve 

pokud to není možné, hradí se škoda v penězích.
225

 Rozsah náhrady majetkové škody je 

pak dán jednak skutečnou škodou (to, o co se majetek poškozeného snížil), ale i ušlým 

ziskem (to, o co se majetek poškozeného z důvodu jednání škůdce nezvětšil).
226

 V případě 

nemajetkové újmy lze předpokládat, že v řešených případech bude tato spočívat zejména 

v újmě na přirozených právech člověka. Pro určení výše náhrady pak bude záviset na tom, 

zda vzniklá újma spočívala v porušení práv osobnostních (např. provedení lékařského 

zákroku bez řádného informovaného souhlasu, nebo hospitalizace novorozence přes 

nesouhlas rodičů), nebo zda došlo i ke škodě na zdraví. Občanský zákoník pro oba případy 

stanovuje zvláštní postup při určení výše náhrady, kdy v případě „prosté“ újmy 

na přirozených právech člověka řeší tuto situaci stanovením obecných, a poněkud vágních, 

kritérií v ustanovení § 2956 a 2957. V případě způsobené újmy na zdraví pak zásady 

pro určení výše náhrady řeší ustanovení § 2958 a 2959 občanského zákoníku.
227

 

6.2. Újma způsobená porušením zákonné povinnosti poskytovatele 

zdravotních služeb 

Povinnost poskytovatele zdravotních služeb nahradit újmu, kterou způsobil pacientovi, 

může být rovněž založena porušením jeho zákonných povinností. Takové případy budou 

přicházet v úvahu zejména tehdy, pokud nebyla uzavřena smlouva o péči o zdraví 

                                                 
225

 Srov. ustanovení § 2951 odst. 1 občanského zákoníku. 
226

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.  2016, op. cit. str. 322-323. 
227

 Zde je občanský zákoník poněkud konkrétnější, ačkoli kritéria určení náhrady škody jsou opět stanovena 

obecně tak, aby bylo možné vždy přihlédnout k okolnostem konkrétního případu. Zákonodárce cíleně opustil 

praxi objektivizace náhrady újmy, která byla uplatňována do účinnosti občanského zákoníku. Nově tak bude 

záležet i na vytrpěné bolesti. Dalším kritériem je pak ztížení společenského uplatnění. Pokud by tato kriteria 

nestačila k určení výše náhrady, má se tato stanovit dle zásad slušnosti. Srov. Důvodová zpráva k zákonu 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Zvláštní část, K § 2951 až 2971. Dostupné také z WWW:<http://www. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf>. 
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a zdravotní služby jsou poskytovány na základě zákona. Jak již bylo napsáno výše, vztah 

mezi pacientem a poskytovatelem zdravotních služeb je převážně vztahem 

soukromoprávním, založeným smluvně. Proto budou situace, kdy jsou zdravotnické služby 

poskytovány na základě zákona a nikoli smlouvy o péči o zdraví méně obvyklé. Bude se 

jednat zejména o situace, kdy zákon jednak ukládá povinnost podrobit se lékařskému 

zákroku (případy povinného léčení), ale také případy, kdy nebyla uzavřená smlouva o péči 

o zdraví, ale je nutné zdravotní služby poskytnout (např. případy pacienta v bezvědomí, 

který nemůže projevit svou vůli a tudíž ani uzavřít smlouvu o péči o zdraví).
228

 

V takových případech pak odpovědnost za způsobenou újmu bude posuzována dle 

ustanovení § 2910 občanského zákoníku, kdy ke vzniku povinnosti nahradit újmu bude 

nutné porušení zákonné povinnosti poskytovatele zdravotních služeb, zavinění 

takového porušení, vznik škodlivého následku na absolutních právech poškozeného 

a příčinná souvislost mezi zaviněným jednáním a škodlivý následkem. Na rozdíl 

od smluvní odpovědnosti tak občanský zákoník v případě porušení zákonné povinnosti 

vyžaduje, aby jednání, které způsobí škodu, bylo rovněž zaviněné (přičemž platí domněnka 

ustanovení § 2911 občanského zákoníku, dle které se zavinění presumuje a to jako 

nedbalost). Dále je vyžadováno, aby bylo zasaženo do absolutních práv poškozeného, 

případně i do jiných práv, která jsou zákonnou povinností, kterou škůdce porušil, 

chráněná.
229

 

Základním zdrojem povinností poskytovatel zdravotních služeb pak bude, v případě 

odpovědnosti z porušení zákona, zejména zákon o zdravotních službách. I v případě, že je 

zdravotní služba poskytována na základě zákona, tak bude mít poskytovatel zákonnou 

povinnost postupovat de lege artis. V zásadě tak lze dovodit, že obsah právních povinností 

poskytovatele zdravotních služeb bude shodný jak v případě poskytování zdravotních 

služeb na základě smlouvy, tak i na základě zákona. Rovněž i rozsah náhrady majetkové 

škody a nemajetkové újmy budou shodné s případy smluvní odpovědnosti. Rozdílem při 

poskytování zdravotních služeb na základě zákona bude absence informovaného souhlasu, 

kdy v těchto případech jsou zdravotní služby poskytovány za zákonem daných okolností, 

kdy informovaný souhlas nebude obvykle možné poskytnout, nebo naopak odepřít. 

Odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb bude tedy vztahována k existenci 

zákonného důvodu provedení zásahu, ve kterém zdravotní sužba spočívá. 

                                                 
228

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.  2016, op. cit. str. 40-41. 
229

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.  2016, op. cit. str. 303-304. 
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Lze tedy uzavřít, že poskytovatel zdravotních služeb je povinen nahradit újmu vzniklou 

pacientce při porodu, ať již je právním důvodem poskytování takových služeb smlouva, 

nebo zákon. Poskytovatel zdravotních služeb pak neodpovídá jen v případech způsobení 

újmy na zdraví postupem non lege artis, ale i v případech, kdy zanedbá jinou 

povinnost, která pro něj vyplývá ať již ze smlouvy, nebo ze zákona. Odpovědnost 

za způsobenou újmu tak nastane i v případech, kdy dojde k zasažení do jiných 

osobnostních práv pacientky (nebo i dítěte), než jenom při ublížení na zdraví 

v důsledku postupu non lege artis. Takovým zásahem pak může být i provedení zákroku 

bez uděleného informovaného souhlasu, nebo i přes vyslovený nesouhlas s jeho 

provedením, nebo i v případech poskytnutí zdravotních služeb bez informovaného 

souhlasu, aniž pro to byly splněny zákonné podmínky. 
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7. Závěr 

Postavení pacientek při porodu je vcelku komplexní a složitá problematika. Ačkoli by se 

mohlo zdát, že nebude příliš odlišné od postavení jakéhokoli pacienta ve vztahu 

k poskytovateli zdravotních služeb, resp. ke zdravotnickým pracovníkům, relativně 

zvláštní povaha těhotenství a porodů činí tuto problematiku komplikovanější. Ačkoli lze 

říci, že ve většině případů v praxi nenastane závažnější problém v spojení s porodem, spolu 

s rostoucí smělostí pacientů obecně dochází ke zvyšování individuálních požadavků 

na poskytovanou zdravotní péči. Právě porody pak jsou, díky své specifičnosti, oblastí, 

ve které se může snadno jejich bezproblémový průběh zvrtnout ve střet mezi autonomií 

vůle rodičky, názorem lékaře a potenciálně i zájmem na ochranu dítěte. 

Jak bylo nastíněno v rámci této práce, porody nejsou právním řádem upraveny jako 

zvláštní druh zdravotnických služeb. Na jejich právní problematiku je tak nutné aplikovat 

obecnou právní úpravu. Tato, ač podrobná a komplexní, nemusí vždy pamatovat na úplně 

všechny problematické aspekty, které s sebou porody nesou. Její aplikace proto občas 

může být poněkud kostrbatá. Problematickým bodem pak bude zejména případný střet 

autonomie vůle pacientky se zájmy dosud nenarozeného dítěte. 

Obecná právní úprava občanského zákoníku a zákona o zdravotních službách obsahuje 

za účelem projevení autonomie vůle pacienta zejména instituty informovaného souhlasu, 

odmítnutí zdravotní péče a dříve vyslovených přání. Zatímco pro ostatní oblasti 

zdravotní péče jsou tyto instituty vcelku dostačující, pro oblast porodů může jejich 

praktická aplikace být poněkud problematická. Dobrým řešením, které přinesla praxe, jsou 

tzv. porodní plány, jejichž účelem je právě projevení přání pacientky ještě před tím, 

než jsou jí zdravotní služby související s porodem vůbec poskytnuty. Porodní plán, 

pokud je kvalitně a s předstihem připravený, je velmi dobrým způsobem, jak zlepšit 

komunikaci mezi pacientkou, poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotnickými 

pracovníky. Písemně projevená přání pacientky, se kterými se mohou všichni zúčastnění 

dopředu seznámit, mají potenciál zabránit případným nedorozuměním, poskytnout 

zdravotní péči v souladu s přáním rodičky a zároveň dopředu umožňují 

zdravotníkům připravit plán v případě vzniku komplikací a to i ve spolupráci 

s pacientkou samotnou. 

Hlavní devizou porodního plánu by tak teoreticky měla být především zlepšená 

komunikace a příprava porodu, kdy by hlavním cílem měl být bezproblémový průběh 
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porodu s ohledem na přání pacientky. Určitým problémem ovšem může být právní povaha 

porodního plánu. Ačkoli tento může plnit roli jak informovaného souhlasu, informovaného 

nesouhlasu a předem vyslovených přání, může být v praxi poněkud problematické naplnění 

veškerých náležitostí těchto institutů (zejména s ohledem na nutnost kvalifikovaného 

poučení, které je u všech institutů vyžadováno). Lze tedy doporučit, aby byly tyto 

dokumenty připravovány svědomitě, za odborné účasti lékaře a s dostatečným časovým 

předstihem. Zároveň je ale doporučeníhodné, aby i v případech, kdy porodní plán 

nenaplňuje roli ani jednoho z výše zmíněných institutů, zdravotničtí pracovníci na tento 

brali ohled a snažili se vyjít vstříc přáním pacientky. Dle autorova mínění je porodní plán 

dobrou možností, jak může pacientka projevit svá přání a jak může být docíleno 

zlepšení komunikace mezi ní a zdravotnickými pracovníky. Zároveň je ale třeba 

pamatovat na jeho úskalí, kdy se nejedná o institut platného práva a jeho právní účinky 

je tak nutné zkoumat případ od případu zvlášť. 

Co se týče možností, kterými může pacientka projevit svou vůli vůči poskytovateli 

zdravotních služeb, je možné konstatovat, že těchto má pacientka relativně dost. Můžeme 

diskutovat o tom, zda jsou tyto možnosti pro praxi dostačující, ale je zjevné, že existují 

prostředky, kterými může pacientka vcelku efektivně projevit svou vůli. Naproti tomu pak 

může vyvstat otázka, zda a do jaké míry je pacientčina vůle omezitelná, tedy jaké jsou 

rozsahy mezí její autonomie. Zde pak můžeme narazit na vcelku zásadní problematiku, 

která se bude dotýkat samotných základů nejenom zdravotnického práva, ale i některých 

základních práv a svobod člověka. 

Meze autonomie vůle pacientky budeme zkoumat jednak z hlediska mezí obecných zásahů 

do osobní integrity člověka, ale též z hlediska ochrany života a zdraví dosud nenarozeného 

plodu. Obecné meze zásahů do osobní integrity jedince budou dány jednak předpisy 

soukromého práva (občanským zákoníkem), dále pak předpisy trestního práva (trestním 

zákoníkem). Obecně lze shrnout, že pacientka již nemůže dát platný souhlas s lékařským 

zákrokem, který jí způsobí závažnou újmu, její zdravotní stav tento nevyžaduje 

a provedení tohoto zákroku by nebylo v souladu s pravidly vědy a uznávanými 

medicínskými postupy – jednalo by se o postup non lege artis. Uvedené je pak 

i v souladu s úpravou trestněprávních předpisů, kdy okolnost vylučující protiprávnost 

rovněž vyžaduje, aby byl příslušný zásah proveden v souladu s právním řádem a poznatky 

lékařské vědy a praxe. Zásadním mezníkem tedy bude postup de lege artis, kdy ani svolení 
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pacienta nezbaví poskytovatele zdravotních služeb (potažmo zdravotnického pracovníka) 

povinnosti postupovat s péčí řádného odborníka. 

Problematickým aspektem porodů je pak zejména otázka ochrany doposud nenarozeného 

dítěte. Zatímco v případě plodu je situace poměrně jasná, právní řád České republiky jej 

nepovažuje za osobu v právním smyslu a nepřiznává mu tudíž právní subjektivitu, 

v případě již probíhajícího porodu je situace poněkud odlišná. Judikatura Evropského 

soudu pro lidská práva a Ústavního soudu České republiky dovodila, že v případě již 

probíhajícího porodu je zájem na ochraně života a zdraví dítěte již natolik silný a situace je 

dostatečně odlišná od postavení plodu v průběhu těhotenství, že je naprosto legitimním 

zájmem poskytnout právní ochranu již dítěti v průběhu porodu (tedy ještě před tím, 

než se stane subjektem práva). Ústavní soud pak přímo tuto právní ochranu podřazuje 

pod právo na život a jeho ochranu obsažené v čl. 6 Listiny základních práv a svobod. 

Zároveň také Ústavní soud dovodil, že v určitých případech, kdy je život a zdraví dítěte 

při porodu v bezprostředním ohrožení, je možné zasáhnout i do práva rodičky na 

autonomii její vůle, za splnění předpokladu, že takový zásah bude proporcionální. 

Nevyhnutelným důsledkem takového závěru pak bude to, že v určitých naléhavých 

případech je možné, za účelem ochrany života a zdraví dítěte při porodu, provést i zásahy 

bez souhlasu rodičky. Zásadním pak bude zejména to, že Ústavní soud fakticky vymezil 

ochranu dítěte při porodu jako ústavně chráněný statek, který je možné chránit 

i zásahem do jiného, ústavním pořádkem zaručeného práva. Ačkoli tak nebyla fakticky 

přiznána právní subjektivita de iure lidskému plodu v průběhu porodu, je možné 

konstatovat, že mu náleží právní ochrana a že je v zásadě možné za tím účelem omezit 

i práva rodičky na nedotknutelnost osobní integrity, byť za předpokladu přiměřenosti 

takového zásahu. 

Na druhou stranu je ovšem nutné uvést, že případy, kdy bude možné takovým způsobem 

zasáhnout do práv pacientky, budou spíše výjimečné. Nelze tak výše popsané principy 

v žádném případě vykládat tak, že rodička v průběhu porodu ztrácí svá osobnostní práva 

a je možné provádět zákroky libovolně, bez jejího souhlasu. Pacientka se v průběhu porodu 

nestává nesvéprávnou a je vždy nutné, aby zákroky, které považuje zdravotnický 

pracovník za nutné, byly řádně odsouhlaseny pacientkou. Pouze v případech, kdy hrozí 

naléhavé nebezpečí dítěti a pacientka nespolupracuje se zdravotnickými pracovníky 

a odmítá udělit souhlas k životu a zdraví zachraňujícímu zákroku, je možné uvažovat 

o omezení jejího práva na nedotknutelnost její osoby. 
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Specifickým projevem autonomie vůle pacientky ve spojitosti s porodem je její volba 

provést ho mimo zdravotnické zařízení, obvykle v domácím prostředí. Tento fenomén je 

velmi třeskavým tématem, kdy dochází ke střetu zejména zastánkyň domácích porodů 

a porodních asistentek a odborné lékařské veřejnosti. Je sice pravdou, že samotná praxe 

provádění těchto porodů může být z odborného hlediska dosti sporná, je 

neoddiskutovatelným faktem, že k těmto dochází a docházet bude, přičemž omezení 

výběru místa porodu je za současné legislativy v zásadě nemožné. V tomto ohledu by tedy 

bylo dobré, aby domácí porody vystoupily z „šedé“ zóny právní úpravy a byly 

zákonodárcem komplexně a rozumně upraveny. Ačkoli lze kvitovat zejména možnosti 

ambulantních porodů a porodů ve zdravotnickém zařízení za účasti porodní asistentky, 

není, dle autorova mínění, právní úprava domácích porodů dostatečná, což přináší řadu 

otázek a problémů. Vzhledem k tomu, že zákaz domácích porodů je jednak právně a pak 

i fakticky nemožný, je namístě tyto komplexně upravit tak, aby bylo jasné, za jakých 

podmínek lze rodit plánovaně doma za účasti zdravotnického pracovníka. Tato úprava 

přitom nemusí v žádném případě znamenat, že se domácí porody stanou preferovanou 

praxí. Naopak by mohla umožnit převzít nad nimi do určité míry kontrolu a minimalizovat 

případná rizika s nimi spojená. 

Zatímco problematika autonomie vůle pacientky před a při porodu může představovat 

vzhledem k pouze obecné právní úpravě značný problém, případy poporodní péče jsou 

řešeny právními předpisy relativně dopodrobna. Již narozené dítě je osobou v právním 

smyslu a náleží mu tak veškerá práva. V rámci poskytování zdravotních služeb mají 

zásadní roli jeho rodiče, kteří za novorozence vyslovují i informovaný souhlas 

s poskytnutím zdravotních služeb. Toto právo rodičů (nutno podotknout že zaručené 

Listinou základních práv a svobod) je možné omezit pouze v případech, kdy jejich 

rozhodnutí ohrožuje život a zdraví dítěte. V takových situacích je pak možné 

poskytnout zdravotní služby s přivolením soudu, nebo ve velmi naléhavých případech 

i neformálně bez tohoto svolení. Je ovšem nutné konstatovat, že není možné omezovat 

práva rodičů toliko s odkazem na zavedené postupy a procedury, kdy žádné podobné 

naléhavé nebezpečí dítěti nehrozí. Takové zásahy nejsou právně možné a v případě jejich 

provedení bez právního důvodu vyvolají i odpovědnostní následky poskytovatele 

zdravotních služeb. 

Autonomie vůle, jak již bylo řečeno, je do určité míry omezená i povinností poskytovatele 

zdravotních služeb postupovat lege artis. Tato povinnost, která je uložena poskytovateli 
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zdravotních služeb buď na smluvním základě, nebo přímo ze zákona, je základní 

podmínkou poskytnutí zdravotních služeb. V moderní medicíně pak k této povinnosti 

řadíme nejenom povinnost postupovat správně z odborného medicínského hlediska, 

ale i ostatní povinnosti, které jsou kladeny na poskytovatele zdravotních služeb. Sem 

patří i povinnost provádět lékařské zákroky jen se souhlasem pacienta (případně 

na základě zákona), nebo povinnost pacienta před udělením souhlasu řádně poučit. 

Porušení těchto povinností pak může být postupem non lege artis se všemi důsledky. 

Na druhou stranu je ovšem nutné chápat povinnost postupovat de lege artis i jako mezník 

autonomie vůle pacienta, kdy přání pacienta, které by vedlo k postupu non lege artis 

nemusí mít právní následky. Naopak provedením takového zákroku může vzniknout 

odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnického pracovníka. 

Posledním zkoumaným bodem v této práci byla odpovědnost poskytovatelů zdravotních 

služeb v případě způsobené újmy na právech pacienta. V tomto ohledu je nutné považovat 

za primární soukromoprávní odpovědnost poskytovatele. Zde je nutné zejména zdůraznit, 

že primární povinností poskytovatele zdravotních služeb je postupovat s péčí řádného 

odborníka. Tato je pak dána buď smluvně (většinou) nebo plyne přímo ze zákona. Je třeba 

rovněž pamatovat, že pod pojem péče řádného odborníka řadíme nejenom medicínsky 

správný postup, ale i postupu lege artis largo sensu. V případě porušení této povinnosti je 

pak poskytovatel zdravotních služeb povinen nahradit poškozenému pacientovi 

způsobenou újmu za zákonem daných podmínek a v zákonem daném rozsahu. 

Závěrem lze shrnout, že problematika autonomie vůle pacientky při porodu je relativně 

specifickou oblastí v rámci poskytování zdravotních služeb. Pacientky – rodičky mají 

k dispozici relativně dost možností, jak svou vůli projevit a jak docílit toho, aby byla jejich 

přání akceptována. Právní řád jim k tomu poskytuje obecné nástroje, přičemž jejich právo 

na ochranu osobní integrity a na autonomii vůle je chráněno ústavněprávními předpisy 

i mezinárodními smlouvami o lidských právech. Je ovšem nutné dodat, že autonomie vůle 

pacientky při porodu není bezbřehá a to zejména s ohledem na fakt, že smyslem porodu je 

zrod nového života. Novorozence, který se má teprve stát osobou v právním smyslu, je 

třeba rovněž chránit a to i, je-li to třeba, proti některým přáním jeho matky. Jedná se 

o legitimní cíl, ale nelze jej chápat jako jediný faktor porodu. Je nutné, aby veškeré zájmy 

byly zachovány v co největší rovnováze a aby nedocházelo k bezohledným zásahům jenom 

proto, že jsou tyto praxí prováděny běžně. V tomto ohledu je pravděpodobně nutné, aby se 

zlepšila zejména komunikace mezi zdravotnickými pracovníky a rodičkami, kdy mnoho 
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konfliktů může vznikat v souvislosti s doposud relativně novým přístupem k postavení 

pacienta při poskytování zdravotních služeb. Pravě lepší kultura v českých porodnicích 

spolu se vzájemným respektem je způsobilá nejlépe „regulovat“ meze autonomie vůle 

pacientky při porodu. Právo by pak v těchto případech mělo možná lépe reflektovat určitá 

specifika porodů a lépe reagovat na aktuální problémy, které se zde vyskytují. Hlavním 

těžištěm by ovšem měl zůstat jednak respekt k právům pacientky a zároveň snaha docílit 

toho, aby porod dopadl úspěšně narozením živého a zdravého dítěte. 
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s aplikací biologie a medicíny, vyhlášená sdělením Ministerstva zahraničních věcí pod č. 

96/2001 Sb. m. s. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách). 

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

Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství. 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické 

a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce 

zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení 

ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky 

(vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého). 
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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. 



110 

 

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. 
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Abstract 

The diploma thesis deals with the topic of autonomy of the mother's will during childbirth. 

The main goal of the work is to analyze the legal regulation concerning the provision of 

healthcare in connection with childbirth and the limits of the autonomy of the patient's will 

in this situation. The aim of the thesis is to examine the issue of the autonomy of the 

patient's will according to the valid and effective legal regulation in the Czech Republic, 

with respect to gradual enforcement of the principle of patient and healthcare provider 

equality, this issue being related to a relatively specific area of childbirth. 

There is general legal regulation, relating to the position of the patient, healthcare provider 

and their mutual relationship outlined in this thesis. This legislation is then subsequently 

used for the provision of healthcare in relation to childbirths. The case law of both 

domestic courts and the European Court of Human Rights is then applied to specific 

problems in this area. 

One of the described problems is the legal nature of the delivery plan as one of the basic 

means of expressing the autonomy of the patient's will. In particular, the legal nature of the 

birth plan is handled as institute which is not regulated by law. Possible legal consequences 

of the delivery plan as informed consent, refusal of healthcare and refusal of previously 

expressed wishes are also defined in this part. Described institutions are further addressed 

and the features that birth plan must meet to have nature of at least one of them are 

analyzed. 

This thesis studies in detail autonomy of mother’s will during childbirth and how 

interference with her integrity might occur without her consent due to the general 

limitation of the individual's consent and the specific nature of child deliveries. Attention is 

paid to the possibility of limiting the autonomy of the patient's will to protect the child's 

life and health during childbirth and related key decisions of the Constitutional Court and 

the European Court of Human Rights are dismantled. The rules under which patient’s 

autonomy can be restricted without his consent for the protection of the life and health of 

the child are abstracted from these decisions. Attention is also given to the issue of home 

birth as a specific manifestation of the patient's autonomy. Also elaborated are the cases of 

postnatal care and possibilities of restricting the right of parents to consent to the provision 

of healthcare to their child. 
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The issue of the duty of the provider of healthcare to deal with childbirth de lege artis is 

also analyzed, both with regard to the content of this duty, but also as a limit to the 

autonomy of the patient's will. 

The last area, which is dealt within the diploma thesis, is the private law consequences of 

the loss of the patient's rights in connection with the provision of healthcare during 

childbirth. In particular, the conditions of liability of the provider of healthcare according 

to the valid and effective legal regulation of the Civil Code are discussed. 



113 

 

Název práce v anglickém jazyce 

Autonomy of the patient’s will at childbirth 

Klíčová slova 

Autonomie vůle 

Porod 

Poskytování zdravotních služeb 

Vztah lékaře a pacienta 

Key words 

Autonomy of will 

Childbirth 

Provision of health services 

Relationship between doctor and patient 

 


