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ZÁKON  
 

ze dne ……………………2012 
 

kterým se mČní zákon þ. 372/2011 Sb.,  
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách) 
 
 

Parlament se usnesl na tomto zákonČ ýeské republiky: 
 

 
ýl. I 

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

o zdravotních službách), se mČní takto: 
 
 
1. V § 28 odst. 4 se þíslo „5“ nahrazuje þíslem „2“. 
 
 
2. V § 34 odst. 3 se slova „a pacient musí svĤj souhlas podle odstavce 1 potvrdit“ 

nahrazují slovy „ , jestliže si ji pacient vyžádá“. 
 
 
3. V § 35 odst. 1 zní: 
 

„(1) Nezletilému pacientovi, který není s ohledem na svĤj vČk a stupeĖ rozumové 
vyspČlosti zpĤsobilý vyjádĜit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, a pacientovi 
zbavenému zpĤsobilosti k právním úkonĤm se zdravotní služby poskytují se 
souhlasem jeho zákonného zástupce nebo soudem ustanoveného opatrovníka. Názor 
nezletilého bude zohlednČn jako faktor, jehož závaznost narĤstá úmČrnČ s vČkem a 
stupnČm vyspČlosti. Je-li potĜebné provést neodkladný zdravotní výkon nutný 
k záchranČ života nebo zdraví nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného 
zpĤsobilosti k právním úkonĤm a zákonný zástupce nebo opatrovník odpírá vyjádĜit 
souhlas, je poskytovatel oprávnČn rozhodnout o poskytnutí neodkladné zdravotní 
péþe. Nejde-li o neodkladný zdravotní výkon, ale o zdravotní péþi, kterou je tĜeba 
poskytnout v zájmu ochrany zdraví nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného 
zpĤsobilosti k právním úkonĤm a zákonný zástupce nebo opatrovník s ní odmítá 
vyjádĜit souhlas, je poskytovatel zdravotních služeb povinen do tĜí pracovních dnĤ 
oznámit tuto skuteþnost soudu za úþelem ustanovení opatrovníka. StejnČ se 
postupuje, pokud zákonný zástupce nebo opatrovník se zdravotní péþí souhlasí a 
nezletilý, který je starší patnácti let, nebo pacient zbavený zpĤsobilosti k právním 
úkonĤm potĜebnou zdravotní péþi odmítá. Zákonný zástupce nebo opatrovník mĤže 
již vyjádĜený souhlas s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému pacientovi nebo 
pacientovi zbavenému zpĤsobilosti k právním úkonĤm odvolat pouze tehdy, je-li to 
v zájmu tohoto pacienta, jinak je toto odvolání neplatné.“. 

 
 
4. V § 35 se odstavce 2 až 4 zrušují. Dosavadní odst. 5 se oznaþuje jako odst. 2. 



 
5. V § 39 odst. 1 se písm. a) zrušuje.  
 

Dosavadní písmena b) až g) se oznaþují jako písmena a) až f). 
 
 
6. V § 39 odst. 1 písm. f) se slova „a) až f)“ nahrazuje slovy „a) až e)“. 
 
 
7. V § 39 odst. 3 písm. b) se slova „b), c), d) nebo e)“ nahrazují slovy „a), b), c) nebo 

d)“. 
 
 
8. V § 40 se doplĖuje odst. 3, který zní: 
 

„(3) Dodateþné omezení pacienta, který byl hospitalizován na základČ souhlasu, ve 
volném pohybu nebo styku s vnČjším svČtem se soudu neoznamuje 

a) vyslovil-li s ním pacient pĜedem nebo dodateþnČ ve lhĤtČ do 24 hodin 
prokazatelným zpĤsobem souhlas nebo   

b) došlo-li k nČmu na dobu kratší než 8 hodin  
1. z terapeutických dĤvodĤ nebo  
2. pro zajištČní bezpeþnosti pacienta.“.    

 
 
9. V § 65 odst. 2 písm. n) se teþka na konci nahrazuje þárkou a doplĖuje se písm. o), 

které zní: 
 

„o) povČĜení þlenové komor v rámci plnČní svých povinností stanovených jiným 
právním pĜedpisem.“. 

 
 
10. V § 65 odst. 2 ve vČtČ na konci odstavce a v § 66 odst. 5 se slova „b) až n)“ 

nahrazují slovy „b) až o)“. 
 
 

ýl. II 

PĜechodné ustanovení  

 
ěízení zahájená podle § 35 odst. 3 písm. a) zákona þ. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znČní platném 
do úþinnosti tohoto zákona, se dnem úþinnosti tohoto zákona zastavují. 

 
 

ýl. III 

Úþinnost 

 
Tento zákon nabývá úþinnosti dnem jeho vyhlášení. 
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DģVODOVÁ ZPRÁVA 
 

Obecná þást 
 
Zhodnocení platného právního stavu a vysvČtlení nezbytnosti navrhovaného zákona 
 

Zákon þ. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách) vstoupil v úþinnost dnem 1. dubna 2012. Již za krátkou dobu jeho 
úþinnosti se však v praxi projevily problémy, které úprava obsažená v tomto zákonČ pĜinesla 
pro pacienty i pro zdravotnické pracovníky. Jde o následující oblasti: 

1) vyjadĜování souhlasu zákonných zástupcĤ s poskytnutím zdravotních služeb 
nezletilému pacientovi þi pacientovi zbavenému zpĤsobilosti k právním úkonĤm; 

2) opakované poskytování informace o zdravotním stavu i bez žádosti pacienta a 
vyžadování jeho informovaného souhlasu u plánované péþe; 

3) zaĜazení úchopu mezi omezovací prostĜedky; 
4) oznamování soudu, že pacient, který byl hospitalizován na základČ jeho souhlasu, 

byl v prĤbČhu léþení  omezen ve volném pohybu nebo styku s vnČjším svČtem; 
5) absence oprávnČní povČĜených þlenĤ profesních komor nahlížet do zdravotnické 

dokumentace. 
 

Platná zákonná úprava je následující: 
 
¾ vyjadĜování souhlasu zákonných zástupcĤ s poskytnutím zdravotních služeb 

nezletilému pacientovi þi pacientovi zbavenému zpĤsobilosti k právním úkonĤm 
 

Ustanovení § 35 zákona o zdravotních službách stanoví, že nezletilému pacientovi a 
pacientovi zbavenému zpĤsobilosti k právním úkonĤm se zdravotní služby poskytují se 
souhlasem jeho zákonného zástupce, s výjimkou pĜípadĤ, kdy lze zdravotní služby poskytovat 
bez souhlasu. Vždy je však tĜeba zjistit názor nezletilého pacienta, který je s ohledem na svĤj 
vČk schopen vnímat situaci a vyjadĜovat se, jakož i názor pacienta zbaveného zpĤsobilosti k 
právním úkonĤm. VyjádĜí-li takový pacient svĤj názor, zaznamená se do zdravotnické 
dokumentace; do zdravotnické dokumentace se rovnČž zaznamená dĤvod, pro který nemohl 
být názor pacienta zjištČn. 
  
 Jde-li o nezletilého pacienta, jehož zákonnými zástupci jsou rodiþe, vyžaduje se buć 
1. souhlas obou rodiþĤ, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným 
zpĤsobem negativnČ ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, nebo 
2. souhlas alespoĖ jednoho z rodiþĤ, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které nejsou 
takovými „nebezpeþnými“ zdravotními službami, nebo jde-li o pacienta, který má 15 let vČku. 
 

Pacientu, který dovršil 15 let vČku, lze zdravotní služby poskytované registrujícím 
poskytovatelem poskytovat bez zjišĢování souhlasu zákonného zástupce, pokud zákonný 
zástupce s takovým postupem vyjádĜí písemný souhlas, který mĤže podmínit následným 
informováním o poskytnutých zdravotních službách; písemný souhlas zákonného zástupce je 
souþástí zdravotnické dokumentace vedené o nezletilém pacientovi. 

 
Poskytovatel zdravotních služeb musí za úþelem ustanovení opatrovníka oznámit soudu 

do 24 hodin, že nelze získat k poskytnutí zdravotních služeb souhlas obou rodiþĤ (v 
pĜípadech, kdy je to nezbytné, nebo že názor nezletilého (nesvéprávného) pacienta na 
poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným zpĤsobem negativnČ ovlivnit jeho 
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další zdravotní stav nebo kvalitu života a které nelze poskytnout bez souhlasu, je v rozporu s 
názorem jeho zákonného zástupce.  

 
Jde-li o zdravotní služby, které lze poskytovat bez souhlasu a jsou-li nezbytné k 

záchranČ života nebo zdraví nezletilého (nesvéprávného) pacienta a odpírají-li rodiþe nebo 
jeden z nich þi jiný zákonný zástupce souhlas, rozhodne o poskytnutí zdravotních služeb 
ošetĜující lékaĜ þi jiný zdravotnický pracovník, urþený poskytovatelem. 

 
Zejména uvedená ustanovení o nutnosti souhlasu obou zákonných zástupcĤ (vČtšinou 

rodiþĤ) s poskytnutím zdravotní služby nezletilému jsou v praxi obtížnČ uplatnitelná. Tak, jak 
je souþasné ustanovení § 35 zákona formulováno, je velkou byrokratickou zátČží pro lékaĜe a 
poskytovatele zdravotních služeb. Z pohledu nezletilého pacienta není rozhodnČ zlepšením 
jeho právního postavení, naopak požadavek na souhlas obou rodiþĤ u závažnČjších 
zdravotních výkonĤ i pro nČj komplikuje pĜístup ke zdravotní péþi, a to bez ohledu na 
konkrétní rodinnou situaci. V dĤsledcích mĤže být pro nezletilé pacienty i poškozující 
v okamžiku, kdy bude potĜebný - nikoli však v daném okamžiku neodkladný - lékaĜský 
zákrok odkládán pro neshody rodiþĤ þi nemožnost souhlas druhého rodiþe získat. LékaĜi navíc 
nemají podle tohoto ustanovení povinnost zkoumat pravost podpisĤ, resp. souhlas nemusí být 
opatĜen ovČĜeným podpisem. Problémy mohou nastat i v pĜípadČ dČtských rekreací, kdy dítČ 
v pĜípadČ zdravotních potíží doprovází k lékaĜi pedagog a rodiþe vzhledem k vlastním 
dovoleným mohou být i týdny nedostupní.  

 
Pokud by nebylo toto ustanovení zmČnČno, bylo by i beztak ustanovením pouze 

formálním, šikanujícím jak rodiny, tak zdravotníky. Ve svém dĤsledku je jen normou, kterou 
není možno naplnit v praxi, pĜiþemž jejím adresátĤm nezbývá nic jiného, než její obcházení. 
Podobná ustanovení fakticky podrývají autoritu práva jako takového. 

 
 
¾ opakované podávání informací o zdravotním stavu a opakované vyžadování 

souhlasu pacienta s poskytnutím zdravotních služeb u plánované péþe 
 
Ustanovení § 34 odst. 3 zákona o zdravotních službách stanoví, že pokud u plánované 

péþe po podání informace o zdravotním stavu uplynula doba delší než 30 dnĤ, musí být tato 
informace podána opakovanČ a pacient musí potvrdit svĤj souhlas s poskytnutím zdravotních 
služeb.  

 
Jde opČt o prakticky jen velmi obtížnČ aplikovatelné ustanovení. Poskytovatelé 

zdravotních služeb nemají kapacity na to, aby neustále hlídali plynoucí lhĤty. S pacientem je 
vždy pochopitelnČ komunikováno, což vyplývá ze souvisejících ustavení zákona o 
zdravotních službách i z dalších právních pĜedpisĤ, ale opakovanČ po 30. dnech sdČlovat 
pacientovi stále znovu již sdČlené informace, aniž o to žádá, a toto sdČlení dokumentovat 
(kdyby nebylo dokumentováno, bylo by splnČní povinnosti neprokazatelné!), je povinností 
zbyteþnou a pouze zvyšující administrativní zátČž. Stanovení povinnosti poskytovatele 
informovat pacienta po 30 dnech o jeho aktuálním zdravotním stavu souþasnČ nerespektuje i 
právo dlouhodobČ léþeného pacienta nebýt o svém aktuálním zdravotním stavu informován, 
pokud si to sám nepĜeje. 
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¾ zaĜazení úchopu mezi omezovací prostĜedky 
 
Podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. a) zákona o zdravotních službách lze použít k 

omezení volného pohybu pacienta pĜi poskytování zdravotních služeb úchop pacienta 
zdravotnickými pracovníky nebo jinými osobami k tomu urþenými poskytovatelem. 

 
Za úchop je nutno považovat i podepĜení pacienta, jež je nezbytné u þlovČka, který má 

problém s hybností, nebo u malých dČtí, které je potĜeba zklidnit. Uchopení nelze považovat 
za donucovací prostĜedek. Je nesmyslné hlásit soudu situaci, kdy pacient je napĜ. z dĤvodĤ 
zajištČní jeho bezpeþnosti (padá z lĤžka, vytrhává si infuzi apod.) zajištČn ochrannými pásy. 
Formulace zákona také nezohledĖuje situaci, kdy pacient s úchopem nebo jiným zajištČním 
prokazatelnČ souhlasí vzhledem k jeho obavám ze zákroku þi z jiného dĤvodu. Omezení ve 
volném pohybu z terapeutických dĤvodĤ na nezbytnou pĜechodnou dobu, kratší než 24 hodin, 
tĜeba i se souhlasem pacienta, je zcela zbyteþné hlásit soudu a jeho dĤsledkem v praxi mĤže 
být leda zbyteþné administrativní zatČžování poskytovatelĤ zdravotních služeb i soudĤ. 

 
 
¾ oznamování soudu, že pacient, který byl hospitalizován na základČ jeho souhlasu, 

byl v prĤbČhu léþení  omezen ve volném pohybu nebo styku s vnČjším svČtem 
 

Podle ustanovení § 40 odst. 1 písm. b) musí poskytovatel zdravotních služeb oznámit 
soudu do 24 hodin každé dodateþné omezení pacienta, který byl hospitalizován na základČ 
souhlasu, ve volném pohybu nebo styku s vnČjším svČtem až v prĤbČhu léþení.  

 
 
¾ absence oprávnČní povČĜených þlenĤ profesních komor nahlížet do zdravotnické 

dokumentace 
 
Ustanovení § 65 odst. 2 obsahuje výþet osob, které jsou oprávnČny v nezbytném rozsahu 

nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi bez jeho souhlasu, jestliže je to v 
zájmu pacienta nebo jestliže je to potĜebné pro úþely vyplývající ze zákona o zdravotních 
službách nebo jiných právních pĜedpisĤ. Mezi tČmito osobami však nejsou uvedeni povČĜení 
þlenové ýeské lékaĜské komory, ýeské stomatologické komory a ýeské lékárnické komory. 

 
Profesní komory jsou velmi dĤležitým subjektem profesní samosprávy a profesního 

dohledu, jehož úkolem je mimo jiné dohlížet na dodržování a utváĜení profesní etiky i 
poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Rozhodnutí o oprávnČnosti 
pĜípadných stížností není ve vČtšinČ pĜípadĤ možné bez posouzení zdravotnické dokumentace. 
Je v zájmu pacientĤ samotných i pacientských organizací, aby profesní komory, jako odborní 
garanti, mohly nahlédnout do zdravotnické dokumentace a odbornČ posoudit pĜípadné 
napadené postupy a na základČ toho pĜijímat þi navrhovat potĜebná zobecnČní a postupy 
k obecné nápravČ. 
 
Hlavní principy navrhované právní úpravy 
 
Z shora uvedených dĤvodĤ se navrhuje: 
 
1) NovČ formulovat podmínky poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi a 

osobČ zbavené zpĤsobilosti k právním úkonĤm. Souhlas zákonného zástupce þi soudem 
ustanoveného opatrovníka se bude vyžadovat k poskytování zdravotních služeb jen 
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v pĜípadČ toho nezletilého pacienta, který není s ohledem na svĤj vČk a stupeĖ rozumové 
vyspČlosti zpĤsobilý vyjádĜit vlastní  souhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Názor 
nezletilého bude zohlednČn jako faktor, jehož závaznost narĤstá úmČrnČ s vČkem a 
stupnČm vyspČlosti. Bude-li potĜebné provést neodkladný zdravotní výkon nutný 
k záchranČ života nebo zdraví nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného zpĤsobilosti k 
právním úkonĤm a zákonný zástupce nebo opatrovník odepĜe vyjádĜit souhlas, bude 
poskytovatel oprávnČn rozhodnout o poskytnutí neodkladné zdravotní péþe. NepĤjde-li o 
neodkladný zdravotní výkon, ale o zdravotní péþi, kterou je tĜeba poskytnout v zájmu 
ochrany zdraví nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného zpĤsobilosti k právním 
úkonĤm a zákonný zástupce nebo opatrovník s ní odmítne vyjádĜit souhlas, bude 
poskytovatel povinen do tĜí pracovních dnĤ oznámit tuto skuteþnost soudu za úþelem 
ustanovení opatrovníka. StejnČ se bude postupovat, pokud zákonný zástupce þi opatrovník 
se zdravotní péþí souhlasí a nezletilý, který je starší patnácti let, nebo pacient zbavený 
zpĤsobilosti k právním úkonĤm potĜebnou zdravotní péþi odmítá. Zákonný zástupce þi 
opatrovník bude moci již vyjádĜený souhlas se zdravotní péþí nezletilému pacientovi nebo 
pacientovi zbavenému zpĤsobilosti k právním úkonĤm odvolat jen tehdy, bude-li to 
v zájmu tohoto pacienta, jinak bude toto odvolání neplatné.  

 
2) Omezit povinnost v pĜípadČ plánované péþe opakovanČ podávat informaci o zdravotním 

stavu po uplynutí doby delší než 30 dnĤ pouze na pĜípady, kdy pacient o tuto informaci 
žádá; souþasnČ se navrhuje zrušit povinnost pacienta v takové situaci potvrzovat svĤj 
souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, neboĢ pacient mĤže svĤj souhlas s poskytnutím 
zdravotních služeb kdykoli odvolat (§ 34 odst. 5). 

 
3) VyĜadit úchop pacienta zdravotnickými pracovníky nebo jinými osobami k tomu 

urþenými poskytovatelem z výþtu omezovacích prostĜedkĤ, které lze použít k omezení 
volného pohybu pacienta pĜi poskytování zdravotních služeb, tzn. že úchop nebude 
považován za omezovací prostĜedek. 

 
4) Stanovit, že dodateþné omezení pacienta, který byl hospitalizován na základČ souhlasu,   

ve volném pohybu nebo styku s vnČjším svČtem se soudu neoznamuje, pokud s ním 
pacient pĜedem nebo dodateþnČ ve lhĤtČ do 24 hodin vyslovil prokazatelným zpĤsobem 
souhlas, nebo pokud k nČmu došlo na dobu kratší než 8 hodin z terapeutických dĤvodĤ 
nebo pro zajištČní bezpeþnosti pacienta. 

 
5) Doplnit výþet osob, které jsou oprávnČny v nezbytném rozsahu nahlížet bez souhlasu 

pacienta do jeho do zdravotnické dokumentace, o povČĜené þleny profesních komor 
v rámci plnČní svých povinností stanovených zákonem þ. 220/1991 Sb., o ýeské lékaĜské 
komoĜe, ýeské stomatologické komoĜe a ýeské lékárnické komoĜe, v platném znČní. 

 
Soulad navrhované právní úpravy s ústavním poĜádkem a s mezinárodními smlouvami 
podle þl. 10 Ústavy ýR, jimiž je ýeská republika vázána, a s právem Evropské unie 
 

PĜedložený návrh zákona je v souladu s ústavním poĜádkem ýeské republiky. Slouží 
k naplnČní práva každého na ochranu zdraví, zakotveného v þl. 31 Listiny základních práv a 
svobod. 

 
Návrh zákona neodporuje závazkĤm ýeské republiky vyplývajícím z mezinárodních 

smluv, jimiž je ýeská republika vázána. Je v souladu zejména s þl. 6 Úmluvy na ochranu 
lidských práv a dĤstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (vyhl. 
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pod þ. 96/2001 Sb.m.s.), který vymezuje podmínky ochrany osob neschopných dát souhlas 
k zákroku. Návrh zákona neodporuje ani právu Evropské unie. 

 
HospodáĜský a finanþní dopad na státní rozpoþet a ostatní veĜejné rozpoþty, na 
podnikatelské prostĜedí, dále sociální dopady a dopady ve vztahu k rovnosti mužĤ a žen 
 

Návrh zákona nevyžaduje žádné výdaje státního rozpoþtu. Návrh nemá dopady ani na 
rozpoþty krajĤ a obcí. Návrh nemá dopady na podnikatelské prostĜedí ýeské republiky. Návrh 
nemá nespravedlivé sociální dopady ani neznevýhodĖuje muže ani ženy. 
 
Návrh na schválení návrhu zákona Poslaneckou snČmovnou již v prvém þtení 
 

Senát navrhuje, aby Poslanecká snČmovna vyslovila souhlas s návrhem zákona 
postupem podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím Ĝádu Poslanecké snČmovny již v prvém þtení. 
DĤvodem tohoto návrhu jsou závažné nedostatky platné právní úpravy, které každodennČ 
vyvolávají problémy pĜi poskytování zdravotní péþe mnoha pacientĤm, zejména nezletilým. 
 
 
Zvláštní þást 
 
K þl. I 
 
K bodu 1 
 

Jde o legislativnČ technické ustanovení související s bodem 4 (pĜeþíslování odstavcĤ). 
 
K bodu 2 
 

Z § 34 se upravuje odst. 3, který stanoví, že pokud u plánované péþe po podání 
informace o zdravotním stavu uplynula doba delší než 30 dnĤ, musí být tato informace 
podána opakovanČ a pacient musí svĤj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb potvrdit.  

 
Navrhuje se, aby byl poskytovatel zdravotních služeb povinen pacientovi podat v tomto 

pĜípadČ informaci jen na jeho žádost. Vedle odstranČní administrativní zátČže poskytovatelĤ 
zdravotních služeb se tím souþasnČ respektuje i právo dlouhodobČ léþeného pacienta nebýt o 
svém aktuálním zdravotním stavu informován , pokud si to sám nepĜeje. 

 
SouþasnČ se pro tento pĜípad také navrhuje zrušit povinnost pacienta potvrdit svĤj 

souhlas s poskytnutím zdravotních služeb – pacient totiž mĤže svĤj souhlas s poskytnutím 
zdravotních služeb kdykoli odvolat (§ 34 odst. 5).  

 
K bodu 3 
 

V ustanovení § 35 odst. 1 se novČ formulují podmínky poskytování zdravotních služeb 
nezletilému pacientovi a osobČ zbavené zpĤsobilosti k právním úkonĤm. 
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K bodu 4  
 
V souvislosti s novou úpravou podmínek poskytování zdravotních služeb nezletilému 

pacientovi a osobČ zbavené zpĤsobilosti k právním úkonĤm v § 35 odst. 1 (viz bod 3) se 
vypouštČjí z § 35 odstavce 2 až 4, které obsahují dosavadní právní úpravu. 
 
K bodu 5 
 

Z výþtu omezovacích prostĜedkĤ se vyĜazuje úchop pacienta zdravotnickými pracovníky 
nebo jinými osobami k tomu urþenými poskytovatelem. 
 
K bodu 6 
 

Jde o legislativnČ technické ustanovení související s bodem 5 (pĜeznaþení písmen). 
 
K bodu 7 
 

Jde o legislativnČ technické ustanovení související s bodem 5 (pĜeznaþení písmen). 
 
K bodu 8 
 

Stanoví se, že dodateþné omezení pacienta ve volném pohybu nebo styku s vnČjším 
svČtem se soudu neoznamuje, pokud s ním pacient pĜedem nebo dodateþnČ ve lhĤtČ do 24 
hodin vyslovil prokazatelným zpĤsobem souhlas, nebo pokud k nČmu došlo na dobu kratší 
než 8 hodin z terapeutických dĤvodĤ nebo pro zajištČní bezpeþnosti pacienta. 
 
K bodu 9 

 
DoplĖuje se výþet osob, které jsou oprávnČny v nezbytném rozsahu nahlížet bez 

souhlasu pacienta do jeho do zdravotnické dokumentace o povČĜené þleny profesních komor. 
 
K bodu 10 
 

PovČĜení þlenové profesních komor si budou moci poĜizovat výpisy nebo kopie 
zdravotnické dokumentace jen v rozsahu nezbytném pro splnČní úþelu nahlížení a budou  
povinny pĜed nahlédnutím do zdravotnické dokumentace prokázat svou totožnost prĤkazem 
totožnosti þi jiným dokladem obsahujícím fotografii a pĜíslušnost ke správnímu orgánu nebo 
instituci nebo pĜedložit písemné povČĜení. 
 
K þl. II 
 

Vzhledem k naléhavému obecnému zájmu na zmČnČ nevyhovujících ustanovení zákona 
o zdravotních službách se navrhuje, aby pĜedložený zákon nabyl úþinnosti dnem jeho 
vyhlášení. V pĜípadČ navržených opatĜení by i minimální legisvakance byla na pĜekážku 
odstranČní závažných nedostatkĤ platné právní úpravy.  
 
 

V Praze dne 17. kvČtna 2012 
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Platné znČní mČnČných ustanovení zákona o zdravotních službách  
s vyznaþením navrhovaných zmČn 

 
HLAVA I 

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB 
Práva pacienta 

  
§ 28 

  
(1) – (3) (…) 
  
(4) Pacient, který je osobou zbavenou zpĤsobilosti k právním úkonĤm nebo který je 

nezletilý, mĤže požadovat, aby pĜi poskytování zdravotních služeb nebyla pĜítomna osoba 
podle odstavce 3 písm. e), uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá þi 
zanedbává. V tomto pĜípadČ se postupuje podle § 35 odst. 5 2. 

 
 

§ 33 
 
(1) Pacient mĤže pĜi pĜijetí do péþe urþit osoby, které mohou být informovány o jeho 

zdravotním stavu, a souþasnČ mĤže urþit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické 
dokumentace o nČm vedené nebo do jiných zápisĤ vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, 
poĜizovat si výpisy nebo kopie tČchto dokumentĤ a zda mohou v pĜípadech podle § 34 odst. 8 
7 vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Pacient mĤže urþit 
osoby nebo vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobČ 
kdykoliv po pĜijetí do péþe, rovnČž mĤže urþení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat 
informace o zdravotním stavu kdykoliv odvolat. Záznam o vyjádĜení pacienta je souþástí 
zdravotnické dokumentace o nČm vedené; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník. 
Souþástí záznamu je rovnČž sdČlení pacienta, jakým zpĤsobem mohou být informace o jeho 
zdravotním stavu sdČlovány. 

  
(2) – (5) (…) 
  

Poskytování zdravotních služeb se souhlasem 
§ 34 

  
(1) Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb (dále jen „souhlas“) se pokládá za 
a) svobodný, je-li dán bez jakéhokoliv nátlaku, 
b) informovaný, je-li pacientovi pĜed vyslovením souhlasu podána informace podle § 

31; souhlas se pokládá za informovaný také v pĜípadČ, že se pacient podle § 32 odst. 1 podání 
informace vzdal. 

  
(2) Písemná forma souhlasu se vyžaduje, pokud tak stanoví jiný právní pĜedpis21) nebo 

pokud tak s ohledem na charakter poskytovaných zdravotních služeb urþí poskytovatel. 
Souhlas s hospitalizací musí být vždy v písemné formČ. Na vyžádání je pacientovi poskytnuta 
kopie písemné formy souhlasu. 

 
(3) Pokud u plánované péþe po podání informace o zdravotním stavu uplynula doba 

delší než 30 dnĤ, musí být tato informace podána opakovanČ a pacient musí svĤj souhlas 
podle odstavce 1 potvrdit, jestliže si ji pacient vyžádá. 

 9



  
(4) – (8) (…) 
  

§ 35 
  
(1) Nezletilému pacientovi a pacientovi zbavenému zpĤsobilosti k právním úkonĤm se 

zdravotní služby poskytují se souhlasem jeho zákonného zástupce, s výjimkou pĜípadĤ, kdy 
lze zdravotní služby poskytovat bez souhlasu. Vždy je však tĜeba zjistit názor nezletilého 
pacienta, který je s ohledem na svĤj vČk schopen vnímat situaci a vyjadĜovat se, a názor 
pacienta zbaveného zpĤsobilosti k právním úkonĤm. VyjádĜí-li pacient uvedený ve vČtČ druhé 
svĤj názor, zaznamená se do zdravotnické dokumentace; do zdravotnické dokumentace se 
rovnČž zaznamená dĤvod, pro který nemohl být názor pacienta zjištČn. 

 
(1) Nezletilému pacientovi, který není s ohledem na svĤj vČk a stupeĖ rozumové 

vyspČlosti zpĤsobilý vyjádĜit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, a pacientovi 
zbavenému zpĤsobilosti k právním úkonĤm se zdravotní služby poskytují se souhlasem 
jeho zákonného zástupce nebo soudem ustanoveného opatrovníka. Názor nezletilého 
bude zohlednČn jako faktor, jehož závaznost narĤstá úmČrnČ s vČkem a stupnČm 
vyspČlosti. Je-li potĜebné provést neodkladný zdravotní výkon nutný k záchranČ života 
nebo zdraví nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného zpĤsobilosti k právním 
úkonĤm a zákonný zástupce nebo opatrovník odpírá vyjádĜit souhlas, je poskytovatel 
oprávnČn rozhodnout o poskytnutí neodkladné zdravotní péþe. Nejde-li o neodkladný 
zdravotní výkon, ale o zdravotní péþi, kterou je tĜeba poskytnout v zájmu ochrany 
zdraví nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného zpĤsobilosti k právním úkonĤm a 
zákonný zástupce nebo opatrovník s ní odmítá vyjádĜit souhlas, je poskytovatel 
zdravotních služeb povinen do tĜí pracovních dnĤ oznámit tuto skuteþnost soudu za 
úþelem ustanovení opatrovníka. StejnČ se postupuje, pokud zákonný zástupce nebo 
opatrovník se zdravotní péþí souhlasí a nezletilý, který je starší patnácti let, nebo pacient 
zbavený zpĤsobilosti k právním úkonĤm potĜebnou zdravotní péþi odmítá. Zákonný 
zástupce nebo opatrovník mĤže již vyjádĜený souhlas s poskytnutím zdravotních služeb 
nezletilému pacientovi nebo pacientovi zbavenému zpĤsobilosti k právním úkonĤm 
odvolat pouze tehdy, je-li to v zájmu tohoto pacienta, jinak je toto odvolání neplatné. 

  
(2) Jde-li o nezletilého pacienta, 
a) jehož zákonnými zástupci jsou rodiþe, vyžaduje se 
1. souhlas obou rodiþĤ, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným 

zpĤsobem negativnČ ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, 
2. souhlas alespoĖ jednoho z rodiþĤ, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které nejsou 

zdravotními službami podle bodu 1, nebo k postupu podle písmene b); 
tím není dotþena možnost poskytovat zdravotní péþi bez souhlasu podle § 38, 
b) který dovršil 15 let vČku, lze mu zdravotní služby poskytované registrujícím 

poskytovatelem poskytovat bez zjišĢování souhlasu zákonného zástupce, pokud zákonný 
zástupce s takovým postupem vyjádĜí písemný souhlas, který mĤže podmínit následným 
informováním o poskytnutých zdravotních službách; písemný souhlas zákonného zástupce je 
souþástí zdravotnické dokumentace vedené o nezletilém pacientovi. 

  
(3) Poskytovatel oznámí soudu do 24 hodin za úþelem ustanovení opatrovníka, že 
a) nelze získat k poskytnutí zdravotních služeb souhlas obou rodiþĤ podle odstavce 2 

písm. a) bodu 1, nebo 
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b) názor pacienta uvedeného v odstavci 1 na poskytnutí zdravotních služeb, které mohou 
podstatným zpĤsobem negativnČ ovlivnit jeho další zdravotní stav nebo kvalitu života a které 
nelze poskytnout bez souhlasu, je v rozporu s názorem jeho zákonného zástupce. 

  
(4) Jde-li o zdravotní služby, které lze podle § 38 poskytovat bez souhlasu a jsou-li 

nezbytné k záchranČ života nebo zdraví pacienta uvedeného v odstavci 1 a odpírají-li rodiþe 
nebo jeden z nich nebo jiný zákonný zástupce souhlas, rozhodne o poskytnutí zdravotních 
služeb ošetĜující lékaĜ nebo jiný zdravotnický pracovník, urþený poskytovatelem. 

  
(5) (2) Jde-li o pacienta uvedeného v § 28 odst. 4, poskytovatel vylouþí, má-li podezĜení, 

že je tento pacient zneužíván nebo týrán, popĜípadČ, že je ohrožován jeho zdravý vývoj, 
pĜítomnost osob uvedených v § 28 odst. 3 písm. e) pĜi poskytování zdravotních služeb, pokud 
jde o vyšetĜení za úþelem vylouþení známek uvedených skuteþností. 

 
 

§ 39 
 

(1) K omezení volného pohybu pacienta pĜi poskytování zdravotních služeb lze použít 
a) úchop pacienta zdravotnickými pracovníky nebo jinými osobami k tomu urþenými 

poskytovatelem, 
b) a) omezení pacienta v pohybu ochrannými pásy nebo kurty, 
c) b) umístČní pacienta v síĢovém lĤžku, 
d) c) umístČní pacienta v místnosti urþené k bezpeþnému pohybu, 
e) d) ochranný kabátek nebo vestu zamezující pohybu horních konþetin pacienta, 
f) e) psychofarmaka, popĜípadČ jiné léþivé pĜípravky podávané parenterálnČ, které jsou 

vhodné k omezení volného pohybu pacienta pĜi poskytování zdravotních služeb, pokud se 
nejedná o léþbu na žádost pacienta nebo soustavnou léþbu psychiatrické poruchy, nebo 

g) f) kombinaci prostĜedkĤ uvedených v písmenech a) až f) a) až e), 
(dále jen „omezovací prostĜedky“). 
  
(2) Omezovací prostĜedky lze použít 
a) pouze tehdy, je-li úþelem jejich použití odvrácení bezprostĜedního ohrožení života, 

zdraví nebo bezpeþnosti pacienta nebo jiných osob, a 
b) pouze po dobu, po kterou trvají dĤvody jejich použití podle písmene a). 
  
(3) Poskytovatel je povinen zajistit, aby 
a) pacient, u kterého je omezovací prostĜedek použit, byl s ohledem na jeho zdravotní 

stav srozumitelnČ informován o dĤvodech použití omezovacího prostĜedku, 
b) zákonný zástupce pacienta byl o použití omezovacích prostĜedkĤ uvedených v 

odstavci 1 písm. b), c), d) nebo e) a), b), c) nebo d) bez zbyteþného odkladu informován; 
sdČlení zákonnému zástupci pacienta se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o 
pacientovi, záznam podepíše zdravotnický pracovník a zákonný zástupce, 

c) pacient po dobu použití omezovacího prostĜedku byl pod dohledem zdravotnických 
pracovníkĤ; dohled musí odpovídat závažnosti zdravotního stavu pacienta a zároveĖ musí být 
pĜijata taková opatĜení, která zabrání poškození zdraví pacienta, 

d) použití omezovacího prostĜedku indikoval vždy lékaĜ; ve výjimeþných pĜípadech, 
vyžadujících neodkladné Ĝešení, mĤže použití omezovacích prostĜedkĤ indikovat i jiný 
zdravotnický pracovník nelékaĜského povolání, který je pĜítomen; lékaĜ musí být o takovém 
použití omezovacího prostĜedku neprodlenČ informován a musí potvrdit odĤvodnČnost 
omezení, 
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e) každé použití omezovacího prostĜedku bylo zaznamenáno do zdravotnické 
dokumentace vedené o pacientovi. 
  

§ 40 
  
(1) Poskytovatel oznámí soudu do 24 hodin 
a) hospitalizaci pacienta podle § 38 odst. 1 písm. b) a c); obdobnČ se postupuje, jestliže 

pacient nebo zákonný zástupce pacienta souhlas odvolal a nadále existují dĤvody pro 
hospitalizaci bez souhlasu, 

b) dodateþné omezení pacienta, který byl hospitalizován na základČ souhlasu, ve volném 
pohybu nebo styku s vnČjším svČtem až v prĤbČhu léþení. 

  
(2) Hospitalizace pacienta se soudu neoznamuje, jestliže souhlas s ní byl ve lhĤtČ do 24 

hodin prokazatelným zpĤsobem dodateþnČ vysloven. 
 
(3) Dodateþné omezení pacienta, který byl hospitalizován na základČ souhlasu, ve 

volném pohybu nebo styku s vnČjším svČtem se soudu neoznamuje 
a) vyslovil-li s ním pacient pĜedem nebo dodateþnČ ve lhĤtČ do 24 hodin 

prokazatelným zpĤsobem souhlas nebo   
b) došlo-li k nČmu na dobu kratší než 8 hodin  

1. z terapeutických dĤvodĤ nebo  
2. pro zajištČní bezpeþnosti pacienta. 

 
 

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, poĜizování jejích výpisĤ nebo kopií 
 

§ 65 
  

(1) (…) 
  
(2) Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou bez jeho souhlasu 

nahlížet, jestliže je to v zájmu pacienta nebo jestliže je to potĜebné pro úþely vyplývající z 
tohoto zákona nebo jiných právních pĜedpisĤ, a to v nezbytném rozsahu, 

a) osoby se zpĤsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a jiní odborní pracovníci v 
pĜímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, kteĜí jsou zamČstnanci poskytovatele, a 
další zamČstnanci poskytovatele v rozsahu nezbytnČ nutném pro výkon povolání, a dále z 
dĤvodu splnČní úkolĤ podle tohoto zákona nebo jiných právních pĜedpisĤ a pĜi hodnocení 
správného postupu pĜi poskytování zdravotních služeb, 

b) osoby podílející se na výkonu pĤsobnosti pĜíslušného správního orgánu v souvislosti 
s pĜezkoumáním lékaĜského posudku podle jiného právního pĜedpisu, 

c) osoby se zpĤsobilostí k výkonu zdravotnického povolání 
1. povČĜené pĜíslušným správním orgánem vypracováním odborného stanoviska k 

návrhu na pĜezkoumání lékaĜského posudku, 
2. povČĜené pĜíslušným správním orgánem, který pĜevzal podle tohoto zákona 

zdravotnickou dokumentaci, poĜizováním výpisĤ nebo kopií zdravotnické dokumentace pro 
zajištČní návaznosti zdravotních služeb o pacienta, 

d) osoby se zpĤsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, které se podílejí na výkonu 
pĤsobnosti správních orgánĤ, oprávnČné k výkonu kontroly v rozsahu jejich povČĜení podle 
tohoto zákona nebo jiných právních pĜedpisĤ a povČĜené osoby se zpĤsobilostí k výkonu 
zdravotnického povolání pĜizvané ke kontrole v rozsahu jejich povČĜení, 
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e) osoby se zpĤsobilostí k výkonu zdravotnického povolání povČĜené zdravotními 
pojišĢovnami k provádČní þinností v rozsahu stanoveném zákonem o veĜejném zdravotním 
pojištČní, 

f) zdravotniþtí pracovníci pĜíslušní podle jiných právních pĜedpisĤ k posuzování 
zdravotního stavu pro úþely sociálního zabezpeþení, zejména nemocenského nebo 
dĤchodového pojištČní, státní sociální podpory, zamČstnanosti, sociálnČ-právní ochrany dČtí, 
sociálních služeb, pomoci v hmotné nouzi a úrazového pojištČní, 

g) osoby se zpĤsobilostí k výkonu zdravotnického povolání povČĜené Státním ústavem 
pro kontrolu léþiv, oprávnČné k výkonu kontroly podle tohoto zákona nebo jiných právních 
pĜedpisĤ v rozsahu stanoveném tČmito právními pĜedpisy, 

h) osoby podílející se na evidenci údajĤ nebo na kontrole sdČlování údajĤ do Národního 
zdravotnického informaþního systému podle tohoto zákona, 

i) soudní znalci ve zdravotnických oborech a osoby se zpĤsobilostí k výkonu 
zdravotnického povolání, které byly povČĜeny vypracováním znaleckého posudku znaleckým 
ústavem30), poskytovatelem nebo zdravotnickým pracovníkem, v rozsahu nezbytném pro 
vypracování znaleckého posudku pro potĜebu trestního Ĝízení nebo pro Ĝízení pĜed soudem 
podle jiných právních pĜedpisĤ, 

j) lékaĜi Státního úĜadu pro jadernou bezpeþnost v rozsahu stanoveném jiným právním 
pĜedpisem, 

k) osoby se zpĤsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, které jsou zamČstnanci 
orgánĤ ochrany veĜejného zdraví, pĜi výkonu státního zdravotního dozoru, 

l) osoby se zpĤsobilostí k výkonu zdravotnického povolání provádČjící hodnocení 
kvality a bezpeþí podle tohoto zákona a osoby se zpĤsobilostí k výkonu zdravotnického 
povolání provádČjící externí klinické audity lékaĜského ozáĜení podle zákona o specifických 
zdravotních službách, 

m) VeĜejný ochránce práv v souvislosti s šetĜením podle jiného zákona31) tak, aby byla 
zajištČna ochrana citlivých údajĤ tĜetích osob, 

n) þlenové delegace Evropského výboru pro zabránČní muþení a nelidskému þi 
ponižujícímu zacházení nebo trestání nebo þlenové delegace Podvýboru pro prevenci muþení 
a jiného krutého, nelidského þi ponižujícího zacházení nebo trestání, a to v rozsahu 
nezbytném pro splnČní úkolu vyplývajícího z mezinárodních smluv, kterými je ýeská 
republika vázána a které upravují þinnost výboru nebo podvýboru32)., 

o) povČĜení þlenové komor v rámci plnČní svých povinností stanovených jiným 
právním pĜedpisem. 

 Osoby uvedené v písmenech b) až n) b) až o) si mohou poĜizovat výpisy nebo kopie 
zdravotnické dokumentace v rozsahu nezbytném pro splnČní úþelu nahlížení. 

 (3) Osoby získávající zpĤsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo 
jiného odborného pracovníka a zdravotniþtí pracovníci uvedení v § 46 odst. 2 mohou do 
zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi nahlížet v rozsahu nezbytnČ nutném pro 
zajištČní výuky; to neplatí, jestliže pacient nahlížení prokazatelnČ zakázal. 
 

§ 66 
 

(1) – (4) 
(5) Osoby uvedené v § 65 odst. 2 písm. b) až n) b) až o) jsou povinny pĜed nahlédnutím 

do zdravotnické dokumentace prokázat svou totožnost prĤkazem totožnosti nebo jiným 
dokladem obsahujícím fotografii a pĜíslušnost ke správnímu orgánu nebo instituci nebo 
pĜedložit písemné povČĜení. Jde-li o osoby uvedené v § 65 odst. 1 použije se obdobnČ § 41 
odst. 3 a 4. 

(6) (…) 
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