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5.1.   PROMĚNA VZTAHU LÉKAŘE A PACIENTA 

 
S pojmem práva pacientů se setkáváme poměrně krátce. Tradiční vztah lékaře a pacienta měl 
v minulosti zcela odlišnou podobu než dnes. Pacienti byli většinou léčeni jedním lékařem, 
který léčil celou rodinu a znal podrobně zdravotní anamnézu všech jejích členů. Vzhledem 
k tomu, že lékaři byli prakticky jedni z mála vzdělaných v populaci, byli pro pacienty 
uznávanou autoritou. Lidé měli ke svému lékaři bezmeznou důvěru, často se mu svěřovali a 
obraceli se k němu o radu i v nemedicínských záležitostech. Přístup lékaře byl spíše 
direktivní. Tento přístup byl dán jednak velkým rozdílem ve vzdělání lékaře, ale i omezenými 
možnostmi medicíny, kdy pro dané onemocnění existovala často pouze jedna alternativa 
léčby.   

Tento vztah lékaře a pacienta se nazývá paternalistický. Jak napovídá název,  lze jej přirovnat 
ke vztahu rodiče a dítěte. Nerovný vztah v minulosti vyhovoval nejen lékaři, ale i pacientům. 
Pod vlivem historických událostí, ekonomického růstu a změn ve společnosti se však situace 
změnila a proto postupně dochází k proměně od paternalistického vztahu ke vztahu 
partnerskému. 

 

 

5.2.    PRÁVA PACIENTŮ Z HISTORICKÉHO POHLEDU 

 
Práva pacientů jsou odvozena od základních lidských práv. Porušování lidských práv a 
zneužívání medicíny, ke kterému docházelo za druhé světové války, vedlo k četným diskusím, 
jak zabránit tomu, aby se již nic podobného neopakovalo. V roce 1948 tak vznikla Všeobecná 
deklarace lidských práv. 

Samotná práva pacientů se začínají diskutovat v 60. letech 20. století v USA a západní 
Evropě. Podněty k těmto diskusím byly ekonomický růst, růst vzdělanosti populace a růst 
informovanosti pacientů. 

Ekonomický růst a následný rozvoj diagnostických a léčebných metod, má za následek to, že 
jedno onemocnění má více možností léčby; pacient již není léčen pouze jedním lékařem, ale 
několika specialisty. Nemocný se stává „případem“, vytrácí se osobní přístup. Lékaři si musí 
vzájemně předávat informace o  pacientovi důležité pro správnou diagnostiku a léčbu. Vzniká 
tak prostor pro únik citlivých informací o pacientovi. Zdravotnická dokumentace 
v elektronické podobě s sebou nese problém ochrany osobních údajů pacientů.  
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Růst vzdělanosti populace vede k větší rovnosti lékaře a pacienta. Vzhledem ke snadnějšímu 
přístupu k odborným informacím (internet, média) roste informovanost pacientů.  

 

 

5.3.   PRÁVA PACIENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE 
 

Práva pacientů se v  České republice od začátku 90. let stávají stále častěji předmětem diskuse 
odborné, ale i laické veřejnosti. Tato situace je dána především změnou společenského 
klimatu, ke kterému došlo v souvislosti se zařazením České republiky mezi demokratické 
státy kladoucí důraz na ochranu jednotlivce. V rámci transformace zdravotnictví je pak možné 
sledovat v oblasti práv pacientů značný právní vývoj1. Stále však v právní úpravě práv 
pacientů zůstává mnoho mezer, nekonzistentností a problematických momentů, na které bude 
muset zákonodárce reagovat.  

 

5.3.1.   Zakotvení práv pacientů v právním řádu České republiky 
Základním předpisem upravujícím problematiku práv pacientů je v českém právu Úmluva na 
ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny 
z roku 19972 (dále jen Úmluva o lidských právech a biomedicíně), která pro Českou 
republiku vstoupila v platnost dne 1.10.2001. Úmluva o lidských právech a biomedicíně 
obsahuje takové základní principy jako respektování důstojnosti člověka, ochrana integrity 
jednotlivce, souhlas pacienta se zákrokem, ochrana soukromí, zákaz používání lidského těla a 
jeho částí ke komerčním či jiným podobným účelům. K Úmluvě o lidských právech a 
biomedicíně řadíme dodatkové protokoly O zákazu klonování lidských bytostí3 a O 
transplantaci orgánů a tkání lidského původu4. Dalším právním předpisem dotýkajícím se 
postavení pacientů je Listina základních práv a svobod, zejména články zabývající se právem 
na život, nedotknutelností osoby a jejího soukromí, osobní svobodou, zachováním lidské 
důstojnosti a ochranou zdraví. Zákony jakožto právní předpisy nižší právní síly potom musí 
být v souladu s uvedenými ustanoveními Listiny základních práv a svobod. Ze základních 
zákonů upravujících rozebíranou problematiku pak lze zmínit zejména zákon č. 20/1966 Sb., 
o péči o zdraví lidu a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Při rozebírání 
právní roviny práv pacientů nelze také opomenout rovinu etickou, která má své nezastupitelné 
místo, neboť etické normy lze často označit za jakési podhoubí pro následnou tvorbu norem 
právních5. Obecně známým je zejména Etický kodex práv pacientů6. Nelze však opomíjet 

                                                 
1 A to i přesto, že jedním ze základních zákonů upravujících problematiku medicínského práva je zákon č. 

20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, tedy zákon z roku 1966, který však byl od 90. let již více než 
čtyřicetkrát novelizován. 

2 Vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 96/2001. 
3 Vyhlášený ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 97/2001. 
4 Tento dodatkový protokol Česká republika dosud neratifikovala, lze však uvést, že platný zákon č. 

285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů je s tímto protokolem zcela 
v souladu. 

5 J. Šimek, V. Špalek, E. Křížová, H. Janečková: Etické aspekty transformací zdravotnických systémů 
v rozvinutých státech světa, str. 127. 

6 Tento kodex vyhlásila Centrální etická komise MZ České republiky dne 25.2.1992. 
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skutečnost, že jsou to pouze právně vymezená práva pacientů, jež doprovází právní 
vymahatelnost a v případě stanovení jim korespondujících povinností i sankcionovatelnost.   

 

5.3.2.   Sociální a individuální práva pacientů 
Ve výše zmíněných právních předpisech lze zaznamenat práva pacientů různého charakteru, 
kdy pro lepší orientaci je možné rozdělit je na dvě velké kategorie, tzv. sociální práva 
pacientů a individuální práva pacientů7. Sociální práva pacientů se týkají závazků společnosti, 
které na sebe vzala, aby všem občanům mohla být poskytnuta přiměřená zdravotní péče. Tyto 
práva zajišťuje stát či jiné veřejné orgány nebo nestátní instituce. V rámci našeho právního 
řádu můžeme do této kategorie práv pacientů zařadit například právo na ochranu zdraví a na 
základě veřejného zdravotního pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní 
pomůcky, které je dále specifikováno na zákonné úrovni například v právu na bezplatné 
preventivní vyšetření, právu na úplný výpis z účtu a evidence své zdravotní pojišťovny, právo 
na nejméně jeden léčivý přípravek v každé skupině léčivých látek hrazený ze zdravotního 
pojištění apod. Druhou velkou kategorií jsou individuální práva pacientů, která se dotýkají 
přímo pacienta jakožto individuální lidské bytosti a jež jsou přímo vymahatelná v zájmu 
konkrétního pacienta. Právě této kategorii práv pacientů by měli studenti lékařských fakult, 
lékaři a ostatní zdravotničtí pracovníci věnovat nejvíce pozornosti, neboť drtivé většině 
individuálních práv pacientů zároveň odpovídají jim stanovené povinnosti, které lze právně 
vymáhat a v případě jejich neplnění i sankcionovat. Mezi individuální práva pacientů řadíme 
zejména právo na informovaný souhlas se zákrokem, právo na řádný postup zdravotnických 
pracovníků při poskytování zdravotní péče, právo na informace ze zdravotnické dokumentace, 
právo na ochranu informací, právo na důstojnost a respektování lidské osobnosti. 

 

5.3.3.   Právo pacienta na informovaný souhlas se zákrokem 
Institut informovaného souhlasu není myšlenkou pouze posledních dvou desítek let, jak by se 
mohlo zdát, ale má v zahraničí již více než stoletou historii. Nejprve začíná být právní 
význam uděleného souhlasu s poskytovanou lékařskou péči zdůrazňován v anglosaském 
právním systému common law8. V rámci kontinentální Evropy je uváděn rozsudek Říšského 
soudu z roku 18949. Zatímco v zahraničí byl tedy institut informovaného souhlasu předmětem 
soudního rozhodování již od počátku dvacátého století, situace v bývalé Československé 
republice byla odlišná. Bylo by ale mylné domnívat se, že problematika informovaného 
souhlasu by se zde vůbec neřešila. Za první obecnou právní úpravu informovaného souhlasu 
lze považovat zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v původním znění, přičemž v něm 
sice byla uložena povinnost lékaře informovat pacienta, ale zároveň byl dán lékaři značný 
prostor k úvaze, do jaké míry a jakým způsobem pacienta o nemoci a zákroku poučí.10

                                                 
7 T. Doležal, A. Doležal: Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví, str. 20. 
8 Více např. I. Kennedy, A. Gruub: Medical Law, Oxford University Press, New York 2005 nebo M. 

Stauch, K. Wheat, J. Tingle: Text, Cases and Materials on Medical Law, Routedge Cavendish, New York 
2006 

9 Jednalo se o sedmiletou dívku s diagnózou pokročilé tuberkulózní osteomyelitis kotníku, kdy tehdy 
léčebným postupem lege artis byla amputace končetiny. Tento život zachraňující zákrok byl proveden, 
avšak v rozporu s jednoznačným zákazem otce dívky. Soud pak rozhodl, že každý zásah do tělesné 
integrity je protiprávním ublížením na zdraví, pokud není pokryt předem uděleným souhlasem 
poškozeného nebo jeho zákonného zástupce. 
10 znění 20/1966 Sb. z roku 1966. 
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V současnosti nalezneme v našem právním řádu úpravu problematiky informovaného 
souhlasu zejména v čl. 5 Úmluvy o lidských právech biomedicíně11 a dále v ustanovení § 23 
zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění.12 Mezi další normy upravující 
oblast informovaného souhlasu můžeme zařadit zákon č. 285/2002 Sb., tzv. transplantační 
zákon, vyhlášku Ministerstva zdravotnictví o zdravotnické dokumentaci.13  

Ze všech výše uvedených ustanovení vyplývají pro pacienta dvě základní práva, kterým 
následně korespondují příslušné povinnosti lékaře: 

1. právo pacienta na poučení o zákroku (povinnost lékaře pacienta poučit)  

2. právo pacienta souhlasit se zákrokem nebo zákrok odmítnout (povinnost lékaře provádět 
zákrok jen se souhlasem pacienta14, popřípadě si vyžádat tzv. negativní revers)  

Poučení o zákroku je nesmírně důležitou součástí informovaného souhlasu, protože bez něj by 
byl souhlas pouhou formalitou a jako takový by byl označen za neplatný, neboť by se 
nejednalo o souhlas informovaný (pacient by nevěděl, s čím souhlasí) a zákrok by se stal 
protiprávním.15 Dle právní úpravy provádí poučení zdravotnický pracovník způsobilý 
k výkonu příslušného zdravotnického povolání. Obsahem poučení pacienta by měly být 
následující informace:16

• informace o účelu zákroku (jedná se o odpověď na otázku, které onemocnění bylo 
zjištěno, proč má k zákroku dojít a jakého cílu má být dosaženo) 

• informace o povaze zákroku (odpovídá na otázku, jakým způsobem a jakou metodou bude 
daný úkon proveden) 

• informace o důsledcích zákroku (osvětlí pacientovi pravděpodobný a předpokládaný 
následek zákroku) 

• informace o rizicích a komplikacích 

• informace o alternativách zákroku 

                                                 
11 Čl. 5 - Obecné pravidlo 

     Jakýkoliv zákrok je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a 
informovaný souhlas, přičemž tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze 
zákroku, jakož i o důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoliv svobodně svůj souhlas odvolat.  

12  § 23 - Poučení a souhlas nemocného 

(1) Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického povolání informuje 
pacienta, popřípadě další osoby v souladu s § 67b odst. 12 písm. d), o účelu a povaze poskytované 
zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu, jakož i o jeho důsledcích, 
alternativách a rizicích. (…) 

(2) Vyšetřovací a léčebné výkony se provádějí se souhlasem nemocného, nebo lze-li tento souhlas 
předpokládat. Odmítá-li nemocný přes náležité vysvětlení potřebnou péči, vyžádá si ošetřující lékař 
o tom písemné prohlášení (revers). 

13 Vyhláška č. 385/2006 Sb, která mimo jiné stanovuje povinný obsah a formální náležitosti záznamu 
souhlasu pacienta se zákrokem, jestliže se pro písemnou formu souhlasu zdravotnické zařízení rozhodně 
nebo je-li písemná podoba uložena zákonem. 

14 Existují zákonem stanovené výjimky, kdy je možné provést zákrok bez souhlasu pacienta, tyto výjimky 
jsou pak uvedeny v § 23 odst. 4 písm a) - d) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.  

15 D. Císařová, O. Sovová: Trestní právo a zdravotnictví, str. 72. 
16 Více viz např. P. Šustek, T. Holčapak: Informovaný souhlas, str. 13. 
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• jestliže pacient po poučení položí jakékoliv doplňující otázky, musí mu být zodpovězeny  

Jedná-li se o samotné udělení souhlasu, je třeba mít na paměti, že udělení souhlasu je právním 
úkonem a jako takový je projevem vůle, který k tomu, aby byl platný, musí být učiněn 
svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a musí být též v souladu s dobrými mravy.17 Samotná 
forma souhlasu pak až na výjimky předepsána není18. Souhlas může tedy pacient učinit 
výslovně, a to ústně nebo písemně, ale i konkludentně, tedy gestem, ze kterého je zřejmá jeho 
vůle zákroku se podrobit (např. nastavení ruky k odběru krve). Přesto je namístě doporučit u 
závažnějších zákroků písemnou formu informovaného souhlasu.  

 

5.3.4.   Právo pacienta na řádný postup zdravotnických pracovníků 
Právu pacienta na řádný postup zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotní péče 
odpovídá povinnost zdravotnických pracovníků postupovat při poskytování zdravotní péče 
lege artis.19 Tento požadavek lze považovat za stěžejní pilíř lékařského povolání a je i tou 
skutečností, která rozhoduje o případném uplatnění či neuplatnění právní odpovědnosti.20 
Pojem lege artis však není v českém právním řádu nikde definován. Právní základ tohoto 
požadavku můžeme nalézt v čl. 4 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, který stanovuje, 
že jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, je nutno provádět 
v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy. Podle ustanovení § 11 zákona č. 
20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu poskytují zdravotní péči zdravotnická zařízení státu, obcí, 
fyzických a právnických osob v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy a 
dále dle ustanovení § 55 odst. 2 písm. a) téhož zákona je každý zdravotnický pracovník 
zejména povinen vykonávat své povolání v rozsahu a způsobem, pro něž zásady určuje 
Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s profesními organizacemi.  

Při porušení uvedeného práva pacienta, tedy v případě, kdy zdravotní pracovník porušil své 
profesní povinnosti při poskytovaní zdravotní péče,21 je pacient oprávněn domáhat se náhrady 
vzniklé újmy.    

 

5.3.5.   Právo pacienta na informace ze zdravotnické dokumentace 

Problematika zdravotnické dokumentace nebyla v našem právním řádu dlouhou dobu řešena. 
Situace se částečně změnila až přijetím Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, kdy danou 
oblastí se zabývá kapitola III. - Ochrana soukromí a právo na informace22 a dále přijetím 
novely23 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, která v § 67b stanovila způsob a 
možného nakládání se zdravotnickou dokumentací, přičemž dle této novely měl pacient právo 
                                                 
17 Viz. ustanovení § 34, § 35, § 37, §38, §39 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník. 
18 Mezi tyto výjimky patři zákonný požadavek písemné formy souhlasu např. u transplantací, vědeckého 

výzkumu, sterilizace, asistované reprodukce či u změny pohlaví. 
19  Jednáním lege artis je označován takový způsob léčení, prevence a diagnostiky, který je v souladu 

s nejvyšším stupněm vědeckého poznání a praxe. K uvedenému více viz. D. Císařová, O Sovová: 
Trestní právo a zdravotnictví, str. 18-22. 

20 J. Mach: Medicína a právo, str. 51. 
21 Tedy postupoval non lege artis. 
22  Čl. 10 odst. 2  

Každý je oprávněn znát veškeré informace shromažďované o jeho zdravotním stavu. (…)  
23 Zák. č. 260/2001 Sb. 
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na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedených o 
jeho osobě. V rámci běžné praxe však toto ustanovení ve většině případů nebylo ze strany 
lékařů chápáno tak, že by měli povinnost umožnit pacientovi přístup k jeho zdravotnické 
dokumentaci.24 Situace se zásadně změnila až v souvislosti s přijetím zákona č. 111/2007 Sb., 
který změnil zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Podle současného znění zákona o péči 
o zdraví lidu25 má tak pacient právo na: 

• poskytnutí veškerých informací shromažďovaných ve zdravotnické dokumentaci vedené o 
jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu 

• v přítomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do dokumentů jmenovaných výše 

• na pořízení výpisů, opisů nebo kopií dokumentů uvedených výše 

• určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo vyslovit zákaz 
podávání těchto informací jakékoliv osobě 

O těchto právech je povinen poučit pacienta jeho ošetřující lékař. 

Co se týká osob získávajících způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, tedy zejména 
studentů lékařských fakult a zdravotních škol, těmto je pak dána možnost nahlížet do 
zdravotnické dokumentace pouze v rozsahu nezbytně nutném a u pacientů stanovených 
pověřeným zdravotním pracovníkem zdravotnického zařízení, které zabezpečuje praktickou 
výuku těchto osob. To vše za předpokladu, že pacient k nahlížení do jeho zdravotnické 
dokumentace poskytl písemný souhlas, případně souhlas poskytl jeho zákonný zástupce.26    

 

5.3.6. Právo pacienta na ochranu informací o jeho zdravotním stavu 
Každý pacient má právo na ochranu soukromí, do kterého zcela jistě patří i veškeré informace 
o jeho zdravotním stavu. Toto jeho právo je zajišťováno prostřednictvím institutu tzv. povinné 
mlčenlivosti zdravotních pracovníků. V Úmluvě o lidských právech a biomedicíně najdeme 
úpravu této problematiky v již zmiňované kapitole III. čl. 10 odst. 1, který stanoví, že každý 
má právo na ochranu soukromí ve vztahu k informacím o svém zdraví.27  Zákon č. 20/1966 
Sb., o péči o zdraví lidu pak toto konkretizuje když uvádí, že každý zdravotnický pracovník je 
povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dověděl při výkonu svého 
povolání. Jedná se tedy o ochranu nejen informací o zdravotním stavu pacienta, ale o ochranu 
všech informací, které se zdravotní pracovník dověděl v souvislosti s výkonem jeho povolání.  

Povinnost mlčenlivosti pak může být prolomena buď v případě, že pacient udělil souhlas se 
sdělením určitých informací nebo z důvodu, který je zakotven v některém z právních 
předpisů.28

 

 
                                                 
24 T. Doležal. -  A. Doležal: Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví, str. 32. 
25 Ustanovení § 67 b) odst. 12 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. 
26 Výjimkou, kdy není třeba souhlas pacienta je situace, kdy souhlas pacienta není možné získat vzhledem 

k jeho zdravotnímu stavu. 
27 Výjimky pak dle čl. 26 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně mohou být stanoveny pouze zákonem, 

pouze za vymezených podmínek.  
28 Jedná se například o informace sdělované polici, státnímu zástupci, pojišťovnám, orgánům ochrany 

veřejného zdraví, soudu apod.  
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