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Rozvaha pro první brněnské symposium zdravotnického práva (26. června 2014): 

Zdravotní péče – překryv úpravy dle NOZ a ZZS 
Úvod 

Pod č. 372/2011 Sb. zveřejněný a od 1. 4. 2012 účinný Zákon o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (dále „ZZS“) podstatnou částí upravuje vztah mezi pacienty, 
poskytovateli zdravotní péče a lékaři a zdravotními sestrami a dalšími zdravotníky.  

Pod č. 89/2012 Sb. zveřejněný a od 1. 1. 2014 účinný (nový) Občanský zákoník (dále „NOZ“) 
zakládá §§2636-2651 (neboli díl 9) zvláštní smluvní typ „péče o zdraví“ (dále „PZ-NOZ“).     

Nynější české právo tak má podvojnou úpravu vztahu mezi pacientem a poskytovatelem 
zdravotní péče. Tato úprava se především překrývá. Přesto lze nacházet jisté rozdíly, ba cítit 
napětí. Cílem symposia je debatovat o této situaci.  

Bezprostřední příčinu možných rozdílů a napětí patrně způsobila omezená spolupráce 
legislativních expertů Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva spravedlnosti jako resortů 
souběžně připravivších a prosadivších oba zákony.  

Příčiny podvojnosti jsou však hlubší. ZZS je soudobá rekodifikace obecného právního rámce 
zdravotnictví, jež nahradila po roce 1990 době mnohokrát přizpůsobovanou, avšak původem 
socialistickou úpravu Zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (dále „ZPZL“).  

PZ-NOZ je projevem prosadivšího se mínění, že zdravotní péče poskytovaná na žádost 
pacienta poskytovatelem (dříve „zdravotnickým zařízením“) má smluvní závazkový právní 
základ, jakkoli ji takto „starý“ občanský zákoník č. 40/1964 Sb. (dále „SOZ“) nepopisoval ani 
po své zásadní porevoluční novele v roce 1991.   

Rozvaha se člení do čtyř částí. První se zaobírá vztahy obou úprav a jejich zařazením v širším 
prostředí soudobého práva. Druhá se věnuje aspektům vzniku a trvání vztahu. Třetí naznačuje 
dopady souběžné úpravy na odpovědnostní režimy. Konečně čtvrtá část připomene 
mezinárodní a evropský rozměr, který považuji za potřebné připomínat.    

1. Obecné otázky  
1.1. První připomenutí  

Mezinárodní srovnání ukazuje, že podvojná úprava není obvyklá. Jednotlivé aspekty 
zdravotní péče bývají předmětem zvláštních zákonných úprav. Podobně řada států upravuje 
některé zvláštní druhy zdravotní péče.  

Řada států postrádá obecné zákonodárství pro zdravotnictví. Leckde zásadní roli sehrálo 
dovozování postavení pacienta z občanských práv a svobod vyjádřených občanskými 
zákoníky, případně ze základních práv ústavních katalogů.  

Obvyklé je také podřazování zdravotní péče pod nějaký obecnější smluvní typ (služba, péče). 
Časté je konstatování, že se jedná o nepojmenovanou smlouvu.  Jenom některé státy mají ve 
svých kodexech civilního práva zvláštní smluvní typ pro zdravotní péči.   
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1.2. Vliv národních a mezinárodních kodifikací základních práv a svobod  

Celosvětové mezinárodní úmluvy o základních právech a svobodách (třeba Pakt o občanských 
a politických právech, Pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluva o 
právech dítěte, Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, Úmluva o odstranění 
všech forem diskriminace žen) mají zvláštní ustanovení pro zdravotnictví. Leckterá další 
mohou být rovněž vzývána v souvislosti s ním. Rozdíly mezi smluvními stranami, jakož také 
slabost struktur mezinárodních organizací sledujících dodržování těchto úmluv činí jejich 
dopad na právní praxi omezený.   

Větší význam mají celoevropské kodifikace. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a 
základních svobod se již mnohokrát uplatnila též vůči pacientům. Evropský soud pro lidská 
práva již rozsoudil řadu stížností osob podřazených členským státům též ve věcech 
zdravotnictví. Klíčové je v této souvislosti zdůraznění svobody a soukromí jednotlivců.   

Česko se po váhání stalo smluvní stranou Evropské sociální charty. Ta zakládá právo obyvatel 
na dostupné zdravotnictví a ochranu zdraví též v dalších souvislostech.   

Česko je konečně smluvní stranou Úmluvy o lidských právech a lidské důstojnosti 
v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Biomedicínské úmluvy či Úmluvy z Ovieda).  Ta 
představuje konkretizaci základních práv pro zdravotnictví. 

Opomenout se však nesmí hlavně Listina základních práv a svobod jako náš druhý ústavní 
zákon. Ústavní soud během čtvrtstoletí svého působení již mnohokrát judikoval tento národní 
katalog základních práv též vůči zdravotnictví (nucená psychiatrická péče, vyšetřování, 
očkování apod.).   

1.3. Smysl připomínání zahraničních úprav a mezinárodních standardů  

Zahraniční úpravy byly uvedené, protože jsou stále více inspirací pro domácí tvůrce práva a 
mohou sehrát též určitou roli při výkladu výsledné právní úpravy. V případě ZP NOZ tvůrci 
tohoto kodexu uvádějí inspiraci Draft Common Framework of Reference věnující zvláštní 
pozornost smlouvě o zdravotní péči (contract for a medical treatment) a nizozemskou 
kodifikací (geneeskundige behandelingsovereenkomst).  

Zvláštní pozornost si zaslouží čerstvá novelizace (2013 německého sto let starého občanského 
zákoníku. Zavedl se smluvní podtyp smlouva o ošetřování (Behandlungsvertrag), přestože 
dlouhodobě se jako smluvní základ pro poskytování zdravotní péče považovala smlouva o 
službě (Dienstvertrag).  

Inspirace zahraniční právní úpravou a jejími výklady má pochopitelné meze. Národní 
zákonodárce se může vědomě odchýlit. Také širší právní rámec může být odlišný. 

Národní a mezinárodní kodifikace základních práv ovlivní výklad. Dokážou dokonce 
vnitrostátní právo upozadit, pokud se jim přizná přednost. Při zohlednění národních a 
mezinárodních katalogů základních práv je nicméně třeba pamatovat na značný prostor, který 
zákonodárci ponechávají pro běžnou právní úpravu.   

Takto lze vyhodnotit zde zkoumaný překryv úprav. Vyvolává otázky, které jinde nejsou. 
Přinejmenším hrozí terminologické odlišnosti. Na druhé straně není důvod takové řešení 
považovat za nepřijatelné.  



1.4. Ohled do minulosti  

Stejně jako pohled do zahraničí při výkladu souběžné a částečně se překrývající úpravy ZZS a 
PZ NOZ je třeba ohledu do minulosti.  

ZPZL původně počítal s tím, že zdravotní péče je státním aparátem poskytované sociální 
plnění obyvatelstvu, které bylo obecně bezplatné. Ostatně SOZ v dobách socialismu vlastně 
neupravoval smluvní závazkové typy, upravovaly se spotřebitelské vztahy a vztahy mezi 
občany. Klasické závazkové právo obnovila až porevoluční novela SOZ v roce 1991. 

Tenkrát se též široce privatizovalo a přes přetrvávající převážně veřejné financování 
komercializovalo české zdravotnictví. Také se díky všeobecné společenské liberalizaci 
zdůraznila dosud málo vyzdvihovaná autonomie pacientů. 

Neudržitelné bylo nadále tvrdit, že zdravotní péče se neposkytuje na základě smlouvy.  Až do 
přijetí NOZ se občas vedly debaty, které smluvní typy se hodí na zdravotní péči nejvíce, jako 
například smlouva o dílo, smlouva příkazní (mandátní), nebo že se jedná o smlouvu 
nepojmenovanou. Judikatura věci věnovala omezenou pozornost a nebyla jednotná. 

1.5. Vypořádávání vzájemného vztahu  

Po přijetí NOZ se zatím nejvíce debatuje vztah PZ NOZ a ZZS.  Mnozí prostě konstatují 
podvojnost a vysvětlují ji nedostatkem meziresortní spolupráce. NOZ jako celek je ostatně 
často ostře kritizován.  

Při výkladu překryvu nicméně třeba předpokládat, že zákonodárce je rozumný. Souběžná 
dvojí úprava má smysl. Je třeba jej odhalovat a rozumně se vypořádat nejen s překryvem, ale 
též případným napětím.  

ZZS je v návaznosti na svého předchůdce ZPZL obvykle považován za předpis správního 
práva, tedy za předpis veřejnoprávní. NOZ je jádrem soukromého práva, přičemž odlišnost od 
veřejného práva jeho autoři cítili potřebu zdůraznit úvodními ustanoveními.  

Otázka nicméně je, zda lze ZZS považovat za bezvýjimečně veřejnoprávní předpis. Jistě, 
licencování poskytovatelů zdravotní péče, popis odvětvové správy a vymezení pokut za 
porušení jim stanovených pravidel jsou typické složky předpisů správního práva 
hospodářského. Jinak je tomu ohledně vztahu pacienta a poskytovatele.  

Požadavky kladené na poskytovatele, lékaře a další zdravotníky ohledně jednání s pacientem 
se prosazují nejen veřejnoprávními postihy, tedy správně, popřípadě kárně (prostřednictvím 
profesních komor), ba ve vazbě na skutkové podstaty trestných činů též trestně, ale hlavně 
soukromoprávně. Dovozování peněžní odpovědnosti za újmu je stále četnější a významnější.   

Vícekrát zaznělo, že ZZS představuje lex specialis vůči PZ NOZ, které představuje lex 
generalis. Úprava ZZS tak má přednost před NOZ. S tím lze souhlasit. Někteří přitom 
dodávají, že vztah je složitější a může být v některých aspektech dokonce převrácený.    

Takové popsání vztahu nicméně neznamená, že se NOZ-PZ vyřazuje, neboť právní úprava 
ZZS je vyčerpávající. Pak by NOZ-PZ víceméně pozbýval smyslu. Uplatnil by se jen na 
některé činnosti představující péči o zdraví, jež nepodléhají úpravě ZZS.   



Cílem PZ-NOZ přece bylo zakotvit, že vztah mezi poskytovatelem a pacientem též při běžné 
zdravotní péči je vztah smluvní, protože to dosud nebylo jasné. Východiskem následujících 
výkladů tak je, že PZ-NOZ se použije podpůrně vedle ZZS či souběžně s ním. 
Předpokládejme, že zdravotní péče se poskytuje obecně, jakkoli třeba nikoli bezvýjimečně, na 
smluvním základě určeném NOZ, jakkoli třeba upřesněném ZZS.  

1.6. Význam výkladu ostatních částí ZZS a NOZ a filozofie obou kodexů  

Úprava vztah pacienta na straně jedné a poskytovatele, respektive jeho jménem pečujících 
zdravotnických pracovníků představuje podstatnou část ZZS.  

Naopak PZ-NOZ je jenom malá část NOZ jako kodifikace nejen dosavadního občanského, ale 
také rodinného a obchodního práva. Plné porozumění si žádá pozornost zejména obecné části 
závazkového práva, pravidlům uzavírání smluv jako právních jednání (dříve úkonů), ale také 
vymezení a ochraně osobní tělesné a duševní integrity.   

Odlišná je filozofie obou kodexů. Přestože pravidla ZZS lze, jak již bylo naznačeno, 
považovat též za soukromoprávní, bývají kogentní. Odchylka je možná, jenom když to ZZS 
připouští (třeba možnost pacienta vzdát se poučení). Odráží se v tom nejen zařazení ostatních 
částí zákona, ale především tradice zdravotnické legislativy.   

Svobodu jednotlivce NOZ zdůraznili nejen komentáři, ale též text samotný. Míra svobody se 
oproti SOZ zvyšuje. To byl ostatně hlavní důvod rekodifikace českého občanského práva.  

Ohledně smluvních závazkových vztahů se tato zásada projevuje v možnosti odchýlit se od 
řady ustanovení ujednáním smluvních stran. Pravidla jsou vesměs dispozitivní. Pouze část 
pravidel je kogentních, kdy se odchýlení neuznává a potlačuje. Pak je potřeba zkoumat, jak se 
rozeznají kogentní a dispozitivní ustanovení úpravy jednotlivých smluvních závazkových 
typů v NOZ obecně, která ustanovení PZ-NOZ lze potom považovat za dispozitivní a jaká za 
kogentní, při uvědomění si souběžného působení ZZS. 

NOZ je účinný necelý půlrok, ZZS dva roky. Většina ustanovení obou zákonů nebyla dosud 
osvětlována soudy. Judikatura tak chybí. Vedle jednotlivých výkladových metod tak značnou 
roli sehrají důvodové zprávy. V případě NOZ pak nelze přehlížet hojná vysvětlení 
jednotlivých autorů tohoto kodexu určená veřejnosti v tisku, televizi a na internetu.    

2. Předpoklady a požadavky   
2.1. Upravené činnosti  

ZZS rozlišuje jednotlivé zdravotní služby. Mezi nimi je stěžejní „zdravotní péče“. Ostatní 
slouží víceméně jejímu poskytování (konzultační služby, přeprava nemocných) neoddělitelně 
ji doprovázejí (rychlá záchranná pomoc) či na ni navazují (nakládání s tělem zemřelého).  

Zdravotní péči pak ZZS podrobně člení, což má vedle jejího vymezení pro účely uplatnění 
ZZS a dalších zdravotnických zákonů význam pro jednotlivé jejich požadavky.   

Uvádějí se hlediska účelu, jako předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo 
zdravotního stavu (dále jen „nemoc“), udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a 
funkčního stavu, udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení, pomoci při reprodukci a 
porodu, posuzování zdravotního stavu).  



Děje se tak jednotlivými „zdravotními výkony“, které se z hlediska účelu člení na preventivní, 
diagnostické, dispensární, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské, posudkové a 
lékárenské. ZZS podle mě tyto druhy nepřesně označuje za zdravotní péči.   

Z hlediska naléhavosti se zdravotní péče rozlišuje na neodkladnou, akutní, nezbytnou a 
plánovanou. Rovněž se sleduje trvání ve spojení s místem, kde se péče poskytuje, na 
ambulantní, jednodenní, lůžkovou (hospitalizace) a domácí. Rovněž zde se lze ptát, zda by 
takto neměly být vymezené spíše jednotlivé zdravotnické výkony.  

Zdravotními službami se rozumí též specifické zdravotní služby dle souběžně přijatého 
zákona čl. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.   

PZ-NOZ sám nazývá už označením na počátku plnění příznačné pro upravovaný smluvní typ 
jako „péči o zdraví“. Lze zvažovat, zda tvůrci NOZ použitím přívlastku neshodného zamýšleli 
odlišit od právě připomenuté zdravotní péče dle ZZS.   

Na každý pád rané výklady včetně názorů autorů NOZ naznačují širší pojetí jím upravované 
péče o zdraví. Není důvod za péči o zdraví neprohlásit přinejmenším některé specifické 
zdravotní služby, například asistovanou reprodukci či sterilizaci dle zákona č. 373/2011 Sb., o 
specifických zdravotních službách. Rovněž není důvod vylučovat jeho podpůrné uplatnění na 
umělé ukončení těhotenství dle zvláštního zákona.  

Všechny tyto činnosti provádějí poskytovatelé zdravotních služeb. Musí se postupovat podle 
technických, hygienických a organizačních standardů, které jsou do značné míry společné 
ostatní zdravotní péči. Přinášejí zdraví v širším slova smyslu podle přání zájemců, například 
posilují, nebo naopak omezují schopnost reprodukce.     

Zmínit je třeba rovněž urgentní zdravotní péči poskytovanou v terénu a při převozu do 
nemocnice podle zvláštního zákona č. 375/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.  

Ostatně PZ-NOZ pro urgentní péči včetně záchranné služby nabízí vhodný rámec, pokud 
připouští neprovedení poučení pacienta pro nebezpečí z prodlení. 

Autoři PZ-NOZ však zamýšleli širší okruh činností. Smluvní typ se má uplatnit na další 
činnosti sloužící zajištění či obnovení zdraví jednotlivce. Uvádějí se třeba maséři či léčitelé.  

Takový široký výklad je ovšem problematický. Za péči o zdraví by bylo možné označit 
všechny činnosti zlepšující zdraví. Zdravím se přitom myslí dobrý stav tělesný a duševní 
podle všeobecně sdílených a odborně potvrzených hledisek. Vedle toho může být jako 
prospěšné jednotlivcem vnímáno to, co ostatní a odborníci hodnotí jako škodlivé.  

Jádrem je obvykle chápaná a ZZS vymezená a rozčleněná zdravotní péče. Jak již bylo 
uvedeno, za péči o zdraví dle PZ-NOZ se má považovat též léčitelství. Konečně je tady široká 
paleta činností podporující zdraví podle všeobecného hodnocení či přinejmenším některými 
zúčastněnými či pozorovateli. Za tyto činnosti se obvykle platí. Uvést lze vedle zmíněných 
masáží třeba lázně (přinejmenším ty léčivé), zkrášlovací činnosti jako holičství, kadeřnictví, 
kosmetika, manikúra a pedikúra, dále požívání vhodných potravin, nošení vhodných oděvů a 
obuvi, jakož také sport. Toto je jistě neúplný výčet činností, které mohou mít příznivý dopad 
na tělesné zdraví. Pokud za zdraví považujeme též dobrý duševní stav, můžeme zařadit též 



kulturu, náboženství, jakož také uspokojování osobních ambicí a tužeb potřeb včetně těch 
intimních, souvisejících s pracovním a rodinným životem.   

Ve všech oblastech si lze představit také dodávku souvisejícího zboží. Tyto činnosti 
doprovází také poradenství nabádající, vysvětlující jejich užívání či naopak odrazující od nich. 
Existuje obrovská tištěná literatura, nemluvě o obrovském rozmachu informací na internetu.   

Je zjevné, že takto široce pojímat péči o zdraví není vhodné už s ohledem na přemrštěnost či 
nemístnost některých požadavků PZ NOZ, jakými jsou mimo jiné a především požadované 
vysvětlení či dokumentování jednotlivých případů. Také léčitelství samotné, přestože jeho cíl 
je srovnatelný jako u zdravotní péče, je v tomto problematické, což bude ještě rozebíráno.   

Vymezení péče o zdraví by tak mělo být založeno na míře zásahu do těla či do duše pacienta. 
Pouze činnost označitelná za intenzivní nebo směřující k takové intenzivní činnosti by se měla 
považovat za péči o zdraví dle NOZ. Nejvíce nápomocné se v této souvislosti jeví být 
uvažování o tělesné a duševní integritě a zásahů do ní.   

Dodání či vyrobení předmětu pro zdraví je vhodné podřadit pod jiné smluvní typy dle NOZ. § 
2637 proto správně stanoví, že péčí o zdraví se nerozumí pouhý prodej léků či jejich 
poskytnutí (čímž se patrně má na mysli jejich výdej zdarma či s doplatkem při jejich 
financování z veřejného zdravotního pojištění). Zaznamenáníhodná je zde odchylka od 
terminologie odvětvové legislativy, která zná léčivé přípravky.    

Podobně by se ovšem dalo zvažovat, že plnění ve prospěch zdraví jednotlivce pokrývají též 
další smluvní typy. Na mysl přichází zejména smlouva o dílo, pokud se vyrábí zdravotnický 
prostředek na míru či se udržuje a opravuje, dále nájemní smlouva, popřípadě výpůjčka, 
pokud se takový prostředek poskytuje, aniž by přešlo vlastnictví k němu.    

Péčí o zdraví dle NOZ není první pomoc, pokud ji poskytují laici, protože úvodní §2636 
omezuje režim na péči „v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti“. Méně jisté je v této 
souvislosti s ohledem na profesní povinnosti vyřazení první pomoci poskytnuté aktivním 
zdravotnickým pracovníkem mimo zdravotnické zařízení (tedy prostory) a mimo službu.  

2.2. Účastníci vztahu 

ZZS rozlišuje pacienta, poskytovatele zdravotní péče a ostatních zdravotních služeb a 
ošetřujícího zdravotnického pracovníka. Všechny víceméně příhodně vymezuje. NOZ-PZ 
nepřekvapivě stručněji rozlišuje ošetřovaného, poskytovatele a příkazce.  

Podle ZZS je pacientem jednotlivec (fyzická osoba), jemuž se poskytuje zdravotní služba. Lze 
zvažovat, zda toto vymezení postihuje všechny situace. Zejména zda za pacienta nepovažovat 
též jednotlivce, který potřebuje zdravotní službu, nicméně se mu z nejrůznějších příčin 
neposkytla, protože výraz nemocný či zraněný užíván není.   

Zdravotní péče, resp. péče o zdraví se může organizovat či financovat pro skupinu osob. 
Jeden každý nicméně může mít odlišné postoje, odpovědi na péči a podobně.  Výjimkou se mi 
jeví toliko služby asistované reprodukce, které se zpravidla poskytují pacientskému páru.  

Zdravotní péče zahrnuje nejen poučení pacienta, ale za určitých okolností též či výhradně jeho 
příbuzného či blízkého, popřípadě varování osoby ohrožené. Tyto by bylo možné považovat 
za vedlejší příjemce zdravotní péče, jsou nicméně vždy navázaní na pacienta. 



PZ-NOZ ošetřovaného jako příjemce péče o zdraví nevymezuje. Vyložit jej lze jistě obdobně. 
Lze připustit, že výraz „ošetřovaný“ byl zvolen úmyslně, aby se lišil od „pacienta“ dle ZZS.        

Poskytovatelem zdravotní péče je držitel licence udělené dle § 11 a násl. ZZS. Zákon obecně 
přikazuje poskytovatelům, aby se zdrželi poskytování zdravotní péče či dalších zdravotních 
služeb, k jejichž poskytování licenci nemají. Výjimku představuje odborná první pomoc.  

ZZS neupravuje poskytování laické první pomoci, resp. první pomoci poskytované lékařem či 
jiným zdravotnickým pracovníkem mimo výkon služby.      

Poskytovatelem péče o zdraví dle PZ-NOZ jsou vedle výše uvedených poskytovatelů dle ZZS 
též jednotlivci či právnické osoby, jež poskytují služby péče o zdraví nepředstavující 
zdravotní služby dle ZZS na základě různých veřejnoprávních licencí, například živnosti. Zde 
je nicméně třeba připomenout nejistotu ohledně okruhu činností představujících péči o zdraví.  

Poskytovatel je často právnická osoba, u leckteré péče výlučně. Zdravotní péči jejím jménem 
pak poskytují zdravotničtí pracovníci, tedy lékaři, zdravotní sestry a další profesionálové. 
Podobně to platí pro spolupracovníky samostatného lékaře.  

ZZS vymezuje ošetřujícího zdravotnického pracovníka (§3 odst. 2), který na základě své 
kvalifikace pacienta ošetřuje, koordinuje péči o něj apod. Součástí jejich působení je získávat 
od pacienta souhlas, jehož předpokladem je podání informací („informovaný souhlas“).     

PZ-NOZ neupravuje sjednávání smlouvy o péči jménem poskytovatele. NOZ obecně stejně 
jako dosavadní předpisy vymezují, kdo je obecně oprávněn jednat jménem právnické osoby, 
respektive ji podle nového pojetí zastupovat. Podrobnosti mohou upravit stanovy, statutární 
zástupci bývají zapisováni do veřejných rejstříků či jinak zveřejněni.  

Pokud jde však o odbyt vyráběného či obchodovaného zboží a poskytovaných služeb, tak 
přinejmenším vyjednávání se zákazníky, ba leckdy samotné sjednávání smluv s nimi 
přeneseno na zaměstnance. Zvláště široký je tento přenos v případě uzavírání ústních či 
konkludentních smluv o plnění menšího rozsahu (maloobchod). Právo přitom chrání dobrou 
víru zákazníků například připisování jednání v provozovně zde přítomným jednotlivcům 
působícím obvyklým způsobem. Zaměstnavatelé tato oprávnění vymezují organizačními řády. 

Poskytovatelé běžně poskytují péči řadě pacientů. Očekávat se dá obecný přenos oprávnění na 
ošetřující lékaře a další zdravotnické pracovníky. Je otázka, zda je třeba takové uspořádání 
upravovat vnitřními opatřeními. Stejně tak je ale představitelné přenesení vyjednávání 
smlouvy na další osoby. To by mohlo být praktické při vyjasnění osobních údajů či ceny. 
Vyřízení formalit pacientů se na klinikách a v nemocnicích běžně svěřuje recepcím. Uvažovat 
lze v této souvislosti, zda uzavření smlouvy o péči postačí domluva po telefonu či internetu.  

Uvedené možnosti připadají v úvahu, pokud se neztotožní udělení souhlasu po poskytnutí 
informací dle ZZS či zvláštních zákonů se sjednáním smlouvy o péči dle NOZ.   

Dle NOZ je příkazce ten, kdo se zavazuje zaplatit za péči o zdraví. NOZ výslovně 
předpokládá, že příkazce může být totožný s ošetřovaným. Ve většině případů se to dá 
očekávat. Může to být ale též další fyzická či právnická osoba.  



Nabízí se zde úvaha, že příkazcem by mohla být příslušná veřejná zdravotní pojišťovna. 
Drtivá většina zdravotní péče se v tuzemsku financuje jejich prostřednictvím. S takovým 
pojetím nicméně autoři NOZ podle všeho nepočítali.  

Překážkou není ani tak skutečnost, že smlouvy uzavírané s poskytovateli zdravotních služeb 
jsou hromadné a předpokládají obecně zabezpečení pojištěnců, jejichž onemocnění a úrazy 
teprve mohou nastat. Takovou by snad mohla být též smlouva o péči o zdraví. Argument pro 
úzké pojetí příkazce jako pacienta či jeho blízkého se skrývá v samotném znění PZ-NOZ. 
Příkazce nemusí platit, jestliže je hrazena péče někým jiným.   

Přitom veřejné zdravotní pojišťovny zůstávají objednatelem péče o své pojištěnce. Děje se tak 
na základě sice podobně označovaného, nicméně odlišného smluvního typu. Ten je upraven 
v zákoně č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v jeho §17.    

Veřejné zdravotní pojišťovny jsou tak příkazci druhého druhu, kteří péči objednávají pro své 
pojištěnce. Činí tak zpravidla hromadně, občas ale též jednotlivě, pokud schvalují nákladnou 
léčbu jednotlivého pacienta.   

Jiná je otázka, zda neošetřovaným příkazcem by mohla být komerční pojišťovna. Komerční 
pojišťovny zabezpečující například cizozemce, dlouhodobě pobývající cizince nezařazené do 
českého veřejného pojištění a další nepojištěné osoby, popřípadě pojišťovny poskytující 
pojištění nadstandardní péče nejen proplácejí pacientem přímo hrazenou zdravotní péči, ale 
také mu zdravotní služby obstarávají. Činí tak při nedůvěře poskytovatele ve schopnost 
úhrady samotného pacienta na základě příslibu poskytovatelům zdravotní služby hradit. 

Lze si též představit, že by příkazcem péče o zdraví zraněného či nemocného byl ten, který 
mu způsobil újmu na zdraví (škůdce), pokud nechce být žalován tímto zraněným či 
nemocným nebo jeho veřejnou či komerční pojišťovnou majícím regresní nárok.        

Zdá se, že neošetřovaným příkazcem se myslí hlavně příbuzní a blízcí nesvéprávného 
ošetřovaného, například rodiče, příbuzní či institucionální opatrovníci. Dle ZZS vystupují 
jako jeho zákonní či ustanovení zástupci jednající jejich jménem. Při převážně veřejně 
hrazené a bezplatné zdravotní péči takové jednání nesvéprávné ošetřované nezavazuje 
k úhradě. NOZ jako výchozí předpokládá soukromě hrazenou péči o zdraví. Vytvořením 
příkazce jako třetí strany závazku tak brání zadlužení ošetřovaných, kteří sami nerozhodovali.    

Zákonodárce ostatně vidí jako důvod zániku neplnění odmítnutí ze strany ošetřovaného 
samotného. Není tedy bez dalšího zákonným či ustanoveným zástupcem rozhodujícím o léčbě 
ošetřovaného, ale pouze a výhradně povinným péči o zdraví uhradit. Na základě jiných 
zákonných úprav a na nich založených správních a soudních rozhodnutích nicméně může být 
příkazce též tímto zástupcem ošetřovaného. 

Zavedením příkazce jako samostatné smluvní strany NOZ otevírá možnost komukoli oficiálně 
obstarávat péči o zdraví. Naskýtá se otázka, zda ošetřovanému vzniká závazek vydat 
bezdůvodné obohacení. Pokud míníme, že nikoli, pak je třeba zvážit možnost jeho sjednání.   

2.3. Sjednání smlouvy a podoby smlouvou pokrytého plnění  

Zásadní otázkou překryvu NOZ a ZZS je způsob vytváření smlouvy o péči. Zde se v debatách 
objevily rozmanité, někdy až protichůdné názory.  



Někteří uvádějí, že souhlas pacienta na základě informování ošetřujícím zdravotnickým 
pracovníkem ohledně přínosu, způsobů, rizik a alternativ (informovaný souhlas) je totožný se 
sjednáním smlouvy o péči o zdraví mezi ošetřovaným a popřípadě neošetřovaným příkazcem 
na straně jedné a poskytovatelem péče o zdraví na straně druhé, za nějž zde jedná ošetřující 
zdravotnický pracovník.  

Informování pacienta, respektive vysvětlení přínosů a úskalí jednotlivého zdravotnického 
výkonu či jeho souboru ošetřovanému, případně doplněné o cenu je nabídkou. Tu pacient-
ošetřovaný přijímá. To nevylučuje průběžné či následné poučování, vzdělávání či dokonce 
vedení ošetřovaného potřebné pro zdárné provedení výkonu a následnou rekonvalescenci či 
prevenci, které je již součástí zdravotní péče jako plnění. Jistě, prvnímu informování může 
předcházet krátký a neinvazivní diagnostický výkon, který provádí poskytovatel zdarma nebo 
na základě předem oznámené či státem upravené ceny, pokud péče není hrazena jinak.  

Tento přístup směřuje ke vnímání zdravotní péče – péče o zdraví jako sledu často mnoha 
jednotlivých zákroků, ke kterým pacient – ošetřovaný dává dílčí souhlasy. Potřeba 
opakovaného poučení se zmenšuje či vytrácí, protože pacient-ošetřovaný je již poučen. 
Uzavírají se tak nové a nové smlouvy. Pacient-ošetřovaný má stále možnost jednotlivé 
zákroky odmítnout.        

Podle opačného názoru uvedené kroky nelze směšovat. Smlouva o péči o zdraví se uzavře při 
přijetí, přičemž zpravení pacienta-ošetřovaného zahrnující objasnění zdravotního stavu a jeho 
pravděpodobného vývoje, míry potřebnosti zdravotní péče obecně či jednotlivých zdravotních 
výkonů, jejich povahu, jejich očekávané přínosy a rizika, jakož také alternativy představuje 
potřebný a zákony předepsaný doprovod jednotlivých zdravotnických výkonů. Již samo přijetí 
pacienta a jeho první vyšetření na základě jeho výpovědi představuje úsilí a působí časové 
zaneprázdnění poskytovatele. Mělo by tak být nějak odměněno či hrazeno, což je žádoucí 
činit na základě smlouvy.   

Oba tábory se shodnou, že při jednorázových zdravotních výkonech informování a na jeho 
základě udělený souhlas s uzavřením smlouvy o péči zdraví může splynout. 

Nejistota tedy panuje v tom, zda při opakované či dlouhodobé péči zahrnující sled různých 
diagnostických, terapeutických a dalších výkonů se uzavírá a plní sled smluv o péči o zdraví, 
nebo zda se jedná o jednu smlouvu.  

Hranice není rozhodně zřetelná, jak ostatně ukazuje srovnání s jinými plněními. Podívejme se 
na maloobchod. Nákupní košík plný zboží různých výrobců, s různými záručními dobami, 
pokyny k užívání, jehož obsah je zaplacený naráz u pokladny představuje jednu, nebo naopak 
celou sérii kupních smluv, jestliže kupec za velký nákup ještě dostává slevu či přídavek 
zdarma? Podobně lze přemýšlet nad návštěvou restaurace, sportoviště, kulturní akce či 
opakované přepravy na základě předplatného („brněnská šalinkarta“).  

Různě smluvně ošetřená souborná, dlouhodobá či opakovaná plnění jsou běžná mezi podniky. 
Suroviny, polotovary či hotové výrobky se dodávají dle rámcových smluv na základě 
objednávek uspokojujících proměnlivou potřebu. Tyto smlouvy se uzavírají jak na určité 
období, tak na dobu neurčitou, pak zpravidla s možnosti výpovědi s určitou lhůtou.     



Zde je třeba zohlednit též specializaci. Praktičtí lékaři odesílají praktiky ke specialistům a do 
nemocnic na zvláštní vyšetření či léčebné výkony, následovat může péče ošetřovatelská a 
rehabilitační v léčebnách, zdravotnická záchranná služba své pacienty předává nemocnicím. 
Zcela běžný je pohyb pacienta mezi pracovišti jednoho poskytovatele.  

Ve většině případů, kdy se mění poskytovatel, vznikají další přímé vztahy. Pacienti vesměs 
vědí, že další zdravotnický výkon provádí jiný poskytovatel v jiném zdravotnickém zařízení 
(podle ZZS se jím rozumí prostory, nikoli provoz, jako dle ZPZL). Jakkoli jsou zpravidla 
odkázaní na určitého poskytovatele, mnohdy mohou volit jiného. Rovněž veřejná či soukromá 
úhrada je oddělená. Jenom při zprostředkování platby a vlastním poučení bych se proto 
přikláněl k závěru, že poskytovatel zdravotní péče využívá služeb jiného poskytovatele jako 
subdodavatele. Poměry ve zdravotnictví jsou v tomto ohledu odlišné například od stavebnictví, 
kde generální dodavatelé využívají subdodavatele běžně.  

Otázkou je, zda PZ-NOZ může pokrývat pohotovost poskytovatele poskytnout péči po zdraví 
během vymezené doby určité, pokud vymezenému pacientovi či jejich vymezenému okruhu 
vyvstane její potřeba. Nebo je takový příkaz k péči o zdraví v případě potřeby pojištěním, 
které smí provádět jenom pojistitelé?    

2.4. Forma souhlasu a smlouvy   

ZZS stanoví případy, v nichž potřeba, aby byl informovaný souhlas potvrzen písemně. Za 
nejdůležitější obecnou kategorii určuje hospitalizaci. Dále se povinně písemně potvrzuje 
souhlas tehdy, pokud je to zvláště stanoveno, například při specifických zdravotních službách.  

ZZS a další právní rámce zdravotnictví požadují skutečné osvětlení zdravotnického zákroku 
pacientovi. Důraz na opravdovost vysvětlení stavu a navrhované péče vyjadřuje též NOZ.    

Písemné vyhotovení nicméně pouze výjimečně zachycuje celou debatu mezi ošetřujícím 
zdravotnickým pracovníkem získávajícím informovaný souhlas a pacientem. Obvyklý je 
podpis předem poskytovatelem připraveného dokumentu.  

Mezi ústně vyjádřeným porozuměním a písemným vyhotovením tedy může být napětí, což 
může zapříčinit nedorozumění a následnou nespokojenost. Písemné vyhotovení bývá však 
jediným dokladem.  

Rozhovory s pacienty se totiž zatím obvykle nenahrávají. Pokud by se k nahrávání rozhovoru 
v budoucnu poskytovatelé uchylovali, vyvolá to zásadní právní a etické otázky, jež zde ale 
nechci nyní zvažovat.     

ZZS nestanovuje požadavek písemného vyhotovení uzavřené smlouvy o péči o zdraví vůbec. 
Požaduje toliko písemné vyhotovení vysvětlení, pokud si to ošetřovaný vyžádá.   

Není důvod dovozovat, že je potřeba písemnou smlouvu uzavírat tehdy, když právo 
předepisuje písemný informovaný souhlas. 

Samozřejmě nic nevylučuje spojení písemné smlouvy o péči o zdraví s informacemi pro 
pacienta zakončenými vyjádřením jeho souhlasu podpisem.  

Většina zdravotní péče se poskytuje na základě ústního jednání pacienta a ošetřujícího 
zdravotnického pracovníka. Toto bývá stručné a vesměs tak zdaleka nepostihuje všechny 



představitelné aspekty zákroku. Souhlas je běžně dán konkludentně. Pacient ukazuje části těla, 
jež jej bolí, a připouští vyšetření. Lékař, zdravotní sestra či jiný zdravotnický pracovník na 
něm provádí diagnostické, léčebné a další výkony. Všechny tyto postupy lze vyhodnotit jako 
souběžné ústní či konkludentní sjednání smlouvy o péči o zdraví.  

2.5. Informování pacienta a informační součinnost z jeho strany  

Informovaný souhlas se během posledního století postupně začal považovat za obecný 
předpoklad poskytování zdravotní péče svéprávnému pacientovi. Jeho důležitost připomíná 
lékařská a zdravotnická etika, mezinárodní smlouvy o základních právech či jejich výklady, 
jakož také zdravotnické právo a judikatura ve všech vyspělých zemích.  

Československý ZPZL z roku 1966 uložil lékařům, popřípadě dalším zdravotnickým 
pracovníkům povinnost poučit pacienta způsobem, který napomůže jeho léčení. Odrážel se v 
tom dobový lékařský paternalismus, jejž pochopitelně oproti západním zemím pomáhal 
udržovat socialistický autoritativní režim.  Po roce 1989 úprava sice změněna nebyla, 
postupně se nicméně také pomocí Biomedicínské úmluvy přehodnotil výklad směrem 
k současnému pojetí. Informace tedy mají být úplné, jak pokud jde o zjištěný zdravotní stav, 
tak pokud jde o možnosti, meze a náhrady navrhované léčby, přestože mohou být zdrcující. 
Výjimky z tohoto požadavku jsou stanovené úzce.  

ZZS tento vývoj dovršil, když vypočítává skutečnosti, o kterých by měl být pacient zpraven. 
PZ-NOZ tento požadavek stručně potvrzuje, používá zde výraz „vysvětlení“. Podobně jako 
v případě dokumentace (níže) zakotvení informování lze považovat za potvrzení již 
dovozeného oprávnění pacienta na informování, přičemž selhání při tomto by mohlo založit 
soukromoprávní odpovědnost.  

Dokonalá informovanost pacienta je ideál. Mnohé pacienty lze poučit jenom zběžně, více 
nesvedou vnímat. Nikdy ale není možné vysvětlit vše, jestliže sami lékaři museli dlouho 
studovat a zacvičovat se, přičemž odborná literatura je olbřímí. Informace jsou vždy 
zjednodušené, zvláště pokud jde o vedlejší účinky či alternativy. Požadavek informování 
pacienta před začátkem zdravotní péče a v jeho průběhu se tak musí vykládat přiměřeně.  

Informování pacienta samozřejmě může být zkrácené či se od něj dá upustit zcela, pokud 
podstupuje zdravotnické výkony opakovaně a jejich okolnosti se nezměnily.  

Ve zdravotnické praxi se lze setkat s často stručným, zlomkovým vysvětlením ze strany 
lékařů před jednotlivými zdravotními výkony, zvláště pak diagnostickými. Takové vysvětlení 
by se dalo hodnotit jako nedostatečné. Obvykle to však předmětem stížností nebývá. Mnozí 
pacienti totiž o podrobné poučení ani nestojí. ZZS jim dal možnost vzdát se vysvětlení. Tuto 
možnost potvrzuje PZ-NOZ.   

Tím se přínos PZ-NOZ nicméně nevyčerpal. Ve věcech informování ošetřovaného – pacienta 
ZZS vhodně doplnil. Například se zaobírá dobou, po kterou lze považovat již učiněné poučení 
za dostatečné, aby se upustilo od opakování. Za užitečné lze považovat také uznání potřeby 
odkladu vysvětlení ošetřovanému, hrozí-li nebezpečí z prodlení. Na ně totiž nepamatoval ani 
ZZS, ale dokonce ani zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.      



Na závěr je třeba zvážit informační povinnosti léčitelů, pokud se na ně má PZ-NOZ uplatnit. 
Léčitelské směry či školy vycházejí z alternativních výkladů zákonitostí neživé a živé přírody 
a na nich se zakládajících výkladů dějů lidského těla a duše. Tomu odpovídají léčitelské 
postupy a doporučení. Jejich vysvětlení stavu a postupu tedy ze své povahy je jiné než 
vysvětlení v konvenční medicíně. Léčitelé bývají přesvědčeni o správnosti svých výkladů a 
účinnosti své metody. Považuji za absurdní, pokud by měl léčitel upozornit na meze účinnosti 
svého postupu či doporučení ve světle konvenční medicíny. 

2.6. Nevyužití, přerušení či ukončení péče a důvody pro ně    

Autonomie pacienta je hodnot vyplývající z lékařské etiky stejně jako mezinárodních či 
ústavních kodexů základních práv vyplývá oprávnění pacienta. Obecně má jednotlivec 
svobodu zdravotní péči přijmout či odmítnout.   

Souhlas se zákrokem či léčbou musí trvat. Pacient se smí obecně rozhodnout léčbu přerušit či 
ukončit. Může tak činit kdykoli.   

Zákonodárce nicméně podle všeho považuje odmítání lékařem navržených zákroků za 
chování sice přípustné, nicméně nevítané s ohledem na pravděpodobné zhoršení zdraví či 
života. Proto se také jenom omezeně připouští v případě rozhodování za nesvéprávného 
pacienta jeho zákonnými či ustanovenými zástupci, například rodiči.  

Hlavním důvodem pro vyhotovení reversu je ale patrně zajištění důkazů, zda zdravotní péče 
skutečně byla navrhována a nabízena. Mnohdy se vyslovuje podezření ze zanedbání či 
odepření zdravotní péče. Na tom nic nemění to, že revers může pacient stejně odmítat 
podepsat a zdravotnické zařízení opouštět či zdravotní péči vůbec nevyhledávat.    

Pacient může obecně podle svého rozhodnutí léčbu přerušit či ukončit. Určité zákroky se sice 
musejí dokončit (operace, odstranění zařízení napojený dočasně do těla). Většina výkonů je 
však časově a věcně oddělitelná.  

Pro přerušení či ukončení zamýšlené zdravotní péče mohou nastat též další důvody. Krajní je 
pochopitelně úmrtí pacienta. Také jeho zdravotní stav se může změnit a plánované 
zdravotnické výkony vyloučit.      

PZ-NOZ jako zřetelný smluvní rámec otevírá prostor pro úvahy o vypořádání nákladů na 
neprovedenou péči. Jednotlivé důvody nezahájení či nepokračování ospravedlní odlišné 
přístupy. Bez vážného důvodu nevyužitá, přerušená či předčasně ukončená léčba by 
pochopitelně měla vyvolat jiné hodnocení, než pokud na straně pacienta nastala překážka. 

Lze zvažovat, za jaký okolností by ošetřovaný či příkazce hradit sjednanou cenu či její část 
s ohledem na to, že poskytovatel se na poskytnutí péče připravoval vyčleněním svých 
odborných sil, přístrojů, léčivých přípravků, které mohou částečně přijít nazmar. Na tom 
nemění nic skutečnost, že takové zmařené náklady nebývají zásadní, jestliže se při debatách o 
zdravotnictví připomínají jenom vzácně.    

Řešení naznačených situací lze upřesnit ujednáním mezi ošetřovaným, respektive příkazcem 
na straně jedné a poskytovatelem péče o zdraví na straně druhé. Určitá ujednání by nicméně 
mohla být považovaná za neplatná pro rozpor se zásadami příslušné právní úpravy.   



V této souvislosti se nastoluje otázka, zda a pokud ano jak se takové situace řeší mezi 
poskytovatelem zdravotní péče a veřejnou zdravotní pojišťovnou. 

Pokud PZ-NOZ zahrnuje smlouvu o pohotovosti poskytovat péči o zdraví, jak bylo naznačeno 
výše, pak uplynutí sjednané doby bez využití znamená splnění.  

2.7. Určení ceny  

Smluvní závazky obecně předpokládají peněžní úhradu za příslušné plnění. PZ NOZ zde 
nepředstavuje výjimku a ukládá placení ošetřovanému či příkazci jako třetí straně. Jakkoli 
směnu snad není důvod vylučovat, není důvod ji ani očekávat.  

Na druhé straně nicméně PZ NOZ rozumně předpokládá, že v českých poměrech je obvyklé 
veřejné financování prostřednictvím veřejných zdravotních pojišťoven. Pak pochopitelně 
příkazce povinnost platit nemá, neboť by se platilo dvakrát.  

Za problematickou je třeba považovat bezplatnost péče, pokud cena není dohodnuta. Může se 
ukázat, že pacient není pojištěncem žádné smluvní veřejné zdravotní pojišťovny ani není 
zabezpečen srovnatelně. U akutní péče, zvláště zásahu záchranné služby, by nebylo rozumné 
zakládat bezplatnost péče, když se nestanoví cena, protože opravdu není čas o ní vyjednávat.   

Na místě je spíše účtovat ošetřovanému cenu na základě státem zakotvených, schválených či 
pro stát přijatelných ceníků. Zde se problémem bohužel stává rostoucí složitost a 
nepřehlednost cen v českém zdravotnictví.   

V případě nehrazené zbytné zdravotní péče (kosmetická medicína) lze naopak připustit ceny 
smluvní. Srovnatelně by to platilo u péče o zdraví mimo rámec regulované zdravotní péče. 
Pochopitelně by přitom měla platit obecná pravidla ochrany spotřebitele.    

Jak již bylo uvedeno, představitelná jsou různá pojetí trvání a návaznosti smluv o péči o 
zdraví. To nevylučuje následné souhrnné placení vyrovnaného jednou cenou, placení pro 
určitá období, vedle sazeb za jednotlivé výkony cena za léčení určité diagnózy.   

Takto se ostatně proměnilo tuzemské veřejné hrazení zdravotní péče. Hrazení jednotlivých 
zdravotnických výkonů postupně nahradily úhrady za léčení jednotlivých onemocnění a úrazů 
(diagnose-related groups – DRG), jakož také paušály za pacienty, udržování určitých zařízení 
či služeb. Přitom se nepřehledně rozrůznily platby pro jednotlivé poskytovatele 
prostřednictvím koeficientů specializace. Přes intenzivní státní regulaci nemají jednotlivé 
zdravotní pojišťovny totožnou cenovou politiku.  

2.8. Povinně poskytovaná a podstupovaná péče  

Smluvní povaha vztahu není popřena skutečností, že poskytovatelé zdravotní péče mají 
dalekosáhlé povinnosti ošetřovat. Jednoznačně zákony stanovený smluvní přímus je obvyklý 
pro dodávky širokého okruhu zboží a služeb. Na ty ostatní pak dopadá zákaz svévolného 
odmítání prodeje a obsluhy zakotvený spotřebitelským a antidiskriminačním právem.  

Potřebnost a naléhavost zdravotní péče odůvodní vyzdvižení těchto povinnosti v případě 
poskytovatelů zdravotních služeb. V případě urgentní péče povinnost vyplývá nejen ze ZZS a 
dalších zdravotnických zákonů. Svévolné odmítání nemocných a zraněných by patrně 
potlačila spotřebitelská a antidiskriminační legislativa podobně jako v případě jiných odvětví. 



Především však pro smluvní poskytovatele vyplývá povinnost poskytovat zdravotní péči 
pojištěnci příslušné zdravotní pojišťovny ze zákona o veřejném zdravotním pojištění, přičemž 
ji připomíná její smlouva s ním. Mnozí poskytovatelé zdravotní péče jsou formálně či 
fakticky veřejné instituce, takže na ně povinnost zabezpečit veškeré nemocné a zraněné 
vyplývá z jejich účelu a nepřítomnosti odlišné úpravy.  

Ve všech případech se pochopitelně uznávají meze dané personálním a materiálním 
vybavením příslušného poskytovatele. 

Smluvní ráz vztahu mezi poskytovatelem zdravotní péče není zcela potlačen ani tehdy, když 
má jednotlivec povinnost podstoupit určitou zdravotní péči, nicméně si může vybrat. To platí 
třeba pro povinnou pediatrickou péči, například očkování.   

Vytrácí se naopak v případě nemocnému soudně či úředně uložené zdravotní péče. Jí může 
být psychiatrická léčba prováděná bez souhlasu pacienta, uložená léčba nakažlivých chorob či 
karanténa nebo povinná léčba uložená namísto nebo vedle výkonu trestu. Péči poskytují 
veřejní poskytovatelé. Pokud bychom přesto dovozovali smluvní ráz vnucené zdravotní péče, 
musíme zvážit, která pravidla NOZ se použijí a která nikoli.     

2.9. Související dokumentace   

Stručný požadavek PZ-NOZ na vedení záznamů vedle podrobné úpravy dle ZZS nepřináší nic 
nového. Pro poskytovatele zdravotní péče ve smyslu ZZS se tedy nemění nic z hlediska 
podoby a uchovávání dokumentace. Zakotvení požadavku dokumentace snad můžeme 
považovat za potvrzení skutečnosti, že se vede též ve prospěch pacienta jako ošetřovaného. 
Její nevedení či nedostatky by tak mohly mít vnímané jako porušení povinnosti s možnými 
odpovědnostními důsledky.     

Jinak je tomu ve vztahu k poskytovatelům služeb péče o zdraví mimo režim ZZS a dalších 
zdravotnických zákonů. Pokud jim veřejnoprávní předpisy ukládají vést dokumentaci o svých 
zákaznících, pak bude dopad srovnatelný jako u zdravotní péče dle ZZS. Pokud jim takové 
předpisy tuto povinnost dosud neukládaly, pak ji mají začít vést.  

Povinnost vedení dokumentace o jednotlivých výkonech péče o zdraví, které nutně zahrnují 
ověření a uvedení identity jednotlivých ošetřovaných, považují za pomocný argument proti 
širokému pojetí péče o zdraví. U řady zmíněných služeb, které napomáhají udržování či 
obnově zdraví, se dokumentace zákazníků nevedla a nevede ani v zahraničí.  

Za úsměvnou považuji představu, že dokumentaci ošetřování odpovídající představám PZ-
NOZ si povedou léčitelé, jakkoli nevylučuji, že si ji někteří beztak vedou.  

3. Dopady na odpovědnostní režimy  
3.1. Změna pravidel náhrady újmy na zdraví  

NOZ  proměnil způsoby výpočtu náhrady újmy na zdraví a životě („škody“). Autoři NOZ 
zavrhli představu vyhláškových tabulek. Výpočet ponechávají na soudu.  

Mínění, že nastává doba právní nejistoty, lze opatrně odmítnout. Nízká hodnocení podle 
dosavadních vyhlášek předpokládaných SOZ obsahujících tabulky újem a hodnot byla stejně 
přehodnocována směrem nahoru soudy nadužíváním okolností zvláštního zřetele hodných. 



Rozvinulo se souběžné nahrazování osobnostní újmy na zdraví a na životě. Akademicko-
expertně-komerční iniciativy zahrnující představitele zdravotnictví, zdravotnického výzkumu 
a vzdělávání, pojišťoven, soudnictví navíc vytvářejí metodiku hodnocení újmy inspirovanou 
zahraničními trendy, která má dobrou šanci se prosadit.    

Přiznávané náhrady nepřehlédnutelně vzrostly a jejích růst se dal očekávat bez ohledu na 
přijetí NOZ. Je dobré zdůraznit, že praxe náhrad újmy na zdraví na základě soudních 
rozsudků stejně jako mimosoudním vyrovnáním se vytváří především při zabezpečení obětí 
autonehod a pracovních úrazů a onemocnění. Jenom zlomek představuje újma na zdraví 
vzniklá špatnou zdravotní péčí či selháním při jejím poskytnutí.    

Míním, že pro vypořádávání újmy na zdraví či životě způsobené špatnou zdravotní péčí či 
selháním při jejím poskytnutí nepředstavuje PZ-NOZ samotný zásadní změnu. Těžko 
odhadovat důsledky pro péči o zdraví mimo režim zdravotnických zákonů. U některých 
činností se patrně nic nezmění, pro jiné by mohlo být dovozování soukromoprávní 
odpovědnosti za újmu na zdraví či dokonce životě.  

Vzrušující by mohlo být dovozování újmy na zdraví vůči léčitelům, kteří odradili ošetřované 
od běžné péče, pročež se následně jejich zdraví se zhoršilo či dokonce zemřeli, přičemž šance 
na vyléčení či přežití by byly značné, kdyby tito využili běžné zdravotní péče.  

3.2. Jednotlivé druhy selhání  

Obecně platí, že se nahrazuje újma, kterou způsobilo protiprávní chování. Musí zde 
pochopitelně být příčinná souvislost. Její potvrzení je obecně složitou záležitostí napříč 
jednotlivými hospodářskými odvětvími a ve všech lidských činnostech.  Úřady a soudy se tak 
musejí opírat o znalecké posudky. Zdravotnictví v úzkém ani v širokém pojetí nepředstavuje 
v tomto ohledu výjimku. 

Pochopitelně se nahrazuje újma způsobená vadnou péčí. Jakkoli různými slovy, ZZS 
srovnatelně jako PZ-NOZ stanoví, že péče musí odpovídat profesním standardům. Ty 
upravují organizaci, metody, hygienu, techniku zdravotnického výkonu a jejich přípustný a 
požadovaný sled. Již dávno se pro takovou péči ustálil výraz lege artis. Odchýlení se od 
takových standardů, pokud způsobí újmu, je důvodem vzniku výše připomenuté 
soukromoprávní odpovědnosti. Na vzniku odpovědnosti za špatnou zdravotní péči PZ-NOZ a 
NOZ jako celek ovšem nic nemění.    

Druhým obvyklým důvodem založení odpovědnosti je neposkytnutí zdravotní péče vůbec či 
neprovedení jednotlivého zdravotnického výkonu během sledu jiných zdravotních zákroků 
zejména během hospitalizace či jiné složitější zdravotní péče. Zde se vracíme ke dvojímu 
možnému vnímání smluvního rámce péče o zdraví. Pokud se složitější či dlouhodobější 
zdravotní péče sestávající se ze sledu zdravotních výkonů pokrývá jedinou smlouvou, pak 
neprovedení určitého zdravotního výkonu, pokud měl za daných okolností být proveden, 
znamená porušení plnění. Pokud se taková zdravotní péče pokrývá sledem smluv, pak 
odepření nezbytné zdravotní péče znamená porušení smluvního přímusu, které může mít 
zásadní dopady na ošetřovaného.      

Nevysvětlená či vnucená péče je posledním, vzácným a - dlužno uvést - sporným důvodem 
odpovědnosti za pochybení při poskytování zdravotní péče. Pokud je tato zdravotní péče 



věcně správná, tak újma na zdraví či životě nevzniká. Pak by ošetřovaný získal oprávnění 
žádat odškodnění újmy psychického a popřípadě sociálního rázu. Vyčíslení náhrad je zde 
v ještě větší míře předmětem úvahy. PZ-NOZ potvrzuje požadavek vysvětlení a NOZ jako 
celek vyzdvihuje svobodu. Zvláštní pozornost rekodifikace soukromého práva zdravotní péči 
tedy v mých očích posiluje tento důvod nahrazování újmy.  

3.3. Plnění na chování a možnost plnění na výsledek  

Všeobecně se nejen v tuzemsku očekává a požaduje, aby poskytovatel jako celek a jeho 
jednotliví pracovníci postupovali jako odborníci, aby péče odpovídala soudobým poznatkům 
o povaze onemocnění a úrazů a vyvinutým a ověřeným postupům. Zvláště velká pozornost se 
věnuje používaným předmětům, včetně léčiv a zdravotnických prostředků.    

Již dříve v tuzemsku, ale také obecně v zahraničí, se opakovaně dovodilo, že smluvní závazek 
není závazek dosáhnout příznivého výsledku. Každá zdravotní péče není úspěšná.   

Otázka, která se naskýtá, zda by bylo možné nicméně takový závazek sjednat, tj. navázat 
odměnu či její část na dosažení vyléčení pacienta/ošetřovaného. Běžní poskytovatelé 
pochopitelně nic takového do písemných smluv dávat nebudou. Nemohl by nicméně bohatý 
ošetřovaný či příkazce legalizovat (patrně čas od času stejně pokoutně činěný) příslib 
dodatečné odměny za vyléčení? Nemohl by poskytovatel nabízející nákladnou veřejně 
nehrazenou léčbu se značně nejistým výsledkem, nad jejichž podstoupení ošetřovaný váhá, 
přijmout závazek nežádat úhradu, pokud výsledek nebude příznivý? Lze zvažovat, zda je 
potřeba považovat pojetí péče o zdraví jako závazku na chování za kogentní pravidlo.       

3.4. Práva příkazce v případě závadné péče na vrácení platby  

Jak bylo výše uvedeno, zdravotní péče, resp. péče o zdraví byla a je též podle NOZ závazkem 
na chování. Při neúspěchu se tedy platba nevrací. Jinak by tomu mohlo a snad dokonce mělo 
být při zásadním pochybení (viz výše). Pak by byl důvod ke slevě či k úplnému opuštění, 
v případě zaplacení zálohy k vrácení. Přinejmenším by se takto postupovalo u jiných služeb. 

Nemyslím, že ve zdravotnictví by v tomto ohledu PZ-NOZ představovalo zásadní změnu 
oproti dosavadnímu stavu. Potvrzení smluvního rázu péče o zdraví by mohlo vést 
k častějšímu žádání takových vracení.   

V této souvislosti není zřetelná praxe veřejných zdravotních pojišťoven. Žádají vrácení 
úhrady, jestliže pacient úspěšně žaloval poskytovatele na náhradu újmy na zdraví zapříčiněné 
špatnou zdravotní péčí? Dozvídají se veřejné zdravotní pojišťovny vůbec o takových 
případech, jež jsou vyřešené teprve roky po vyúčtování zdravotnických výkonů?    

3.5. Dopady na trestní, správní a kárnou odpovědnost poskytovatele či zdravotníků  

Převážně veřejnoprávní ZZS vymezuje postihy za přestupky, respektive správní delikty při 
poskytování zdravotní péče. Prosazují se takto rovněž některé požadavky ZZS týkající se 
vztahu mezi pacientem a poskytovatelem zdravotní péče.  

Podobně lze takto vykládat některé skutkové podstaty trestných činů dle trestního zákoníku 
(ublížení na zdraví, omezování osobní svobody, neposkytnutí první pomoci, porušení 
mlčenlivosti). PZ-NOZ by v takových případech byl patrně zmíněn navíc.  



PZ-NOZ by se patrně souběžně citoval vedle ZZS při uplatnění kárné odpovědnosti ze strany 
profesních komor, protože zákon vymezuje kárný přečin obecně jako hrubé porušení 
povinnosti lékaře, stomatologa či lékárníka.  
   
4. Mezinárodní a evropský rozměr  
4.1. Mezinárodní integrace, zejména pohyb pacientů   

Internacionalizace se nevyhýbá zdravotní péči. Zcela běžná je celosvětová výměna výsledků 
zdravotnického výzkumu prostřednictvím odborné literatury, která je dnes převážně anglická. 
Značný je přes různé administrativní překážky mezinárodní obchod léčivými přípravky a 
zdravotnickými prostředky.  

Rostoucí krátkodobá stejně jako dlouhodobá migrace vyvolávají rostoucí počet případů 
ošetřování cizinců. Vedle toho se rozvíjí medicínská turistika, tedy cestování do zahraničí, 
jehož jediný či hlavní účel je podstoupení zdravotní péče. Důvodem bývá dostupnost určitých 
zdravotnických výkonů, vyšší jakost, příznivá cena, ale také právní přípustnost (interrupce, 
asistovaná reprodukce, operativní změna pohlaví).    

Většina světa nemá všeobecné veřejné financování zdravotní péče. Leckde je tak základní 
způsob financování osobní či rodinná úhrada. Medicínská turistika je takto placená všeobecně. 
Zakotvení obecné úplatnosti zdravotní péče prostřednictvím PZ-NOZ lze považovat za 
připomenutí obvyklých poměrů, kdy veřejné hrazení je výjimkou.    

Ošetřování cizinců má své zvláštnosti. Péče se poskytuje běžně bez dostatečné komunikace, 
protože strany si nerozumějí. Při veškeré snaze není často možné tuto skutečnost změnit. 
Požadavek vysvětlení tedy bude muset být vykládán úzce. Není-li vysvětlení možné, musí se 
zdravotní péče poskytovat bez něj, je-li neodkladná.    

Státy prosazují veřejné právo na všechny činnosti na svém území. Platí to pro zákazy určitých 
zdravotnických výkonů a stejně to platí pro metodologické, organizační, technické a 
hygienické požadavky na provádění jednotlivých zdravotnických výkonů. ZZS jako 
veřejnoprávní předpis tedy upravuje poskytování veškeré zdravotní péče na českém území. Je 
nicméně otázka, zda to platí pro též pro jeho úpravu vztahu mezi pacientem a poskytovatelem 
s ohledem na prolínání soukromoprávních a veřejnoprávních prvků.     

Jinak je tomu v případě soukromoprávního rozměru vztahu mezi osobami příslušnými 
k různým státům, tedy vztahu s mezinárodním prvkem. Stanoví se rozhodné právo pro 
smluvní závazky s typickým plněním podle působiště poskytovatele či dodavatele. Kolizní 
pravidla takto smlouvy o péči o zdraví zařadí jmenovitě či na základě obecnějších klausulí.  

Možná je v takových případech nicméně též volba práva. Zvoleno může být též právo dalšího 
státu.  Mezinárodní právo soukromé nicméně dlouhodobě určení a volbě smluvního rámce 
poskytování zdravotní péče zanedbatelnou pozornost. Klíčovým důvodem malé pozornosti je 
patrně výjimečné upravování této situace ze strany samotných poskytovatelů. Přitom by se ale 
mohlo ukázat, že smluvní pojetí, jakkoli obvyklé, nepřevládá všude.   

Souběžnost ZZS a PZ-NOZ vyvolává otázku, do jaké míry může být na území naší země 
poskytována zdravotní péče na základě smluvního závazku upraveném právem jiného státu. 



Představme si, že český poskytovatel cizímu pacientovi nabídne úpravu soukromoprávních 
otázek právem cizího státu a tento pacient (obecně málo zvažující důsledky) by s tím 
podpisem smlouvy souhlasil. Do jaké míry by bylo možné vyřadit pravidla ZZS?  

Soudobé informační a komunikační technologie otevírají prostor pro telemedicínu (e-health, 
m-health apod.). Část dat může překračovat hranice, poskytovatel související zdravotní péče 
může být v zahraničí. Zdravotnické právo pouze zvolna bere v potaz telemedicínu, není divu, 
že právní aspekty přeshraničního poskytování se zvažují jen výjimečně. Nejobvyklejší patrně 
je sledování domácího pacienta při pohybu za hranicemi, pak by přeshraniční prvek mohl být 
prohlášen za zanedbatelný. Využívání zahraničních programů pro vyhodnocení údajů, 
případně konzultace zahraničního lékaře by se patrně dělo jako subdodávka.  

4.2. Integrace Evropské unie  

Jednotný vnitřní trh zahrnující volný pohyb zboží, osob, služeb, kapitálu a plateb se 
všestranně dotýká též zdravotnictví.  

Harmonizace technických a hygienických standardů vytváří prostor pro volný obchod 
léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky. 

Harmonizace kvalifikačních nároků společně se značnou poptávkou otevírá prostor pro 
profesní migraci lékařů, zdravotních sester a dalších zdravotnických pracovníků.     

V rámci uvolnění pohybu služeb se pamatovalo rovněž na dočasné či jednotlivé působení 
poskytovatelů. České právo bylo uvedeno do souladu, jestliže se na tuto možnost pamatuje 
§20 ZZS. Na českém území tedy mohou při splnění určitých předpokladů působit 
poskytovatelé zdravotní péče z jiných členských států Evropské unie.  

Pravidla mezinárodního práva soukromého sjednocená právem Evropské unie by pro 
takového na českém území působícího poskytovatele předepisovala použití českého 
závazkového práva, jestliže by ošetřovanými měli být tuzemci.   

V Evropských společenstvích se už před řadou let vytvořil v rámci koordinace sociálního 
zabezpečení (nařízení 1408/71, nyní nařízení 883/2004) model úhrad urgentní zdravotní péče, 
pokud ji potřebují turisté či další krátkodobě pobývající zabezpečení občané jiného členského 
státu. Taková péče se poskytovala a poskytuje včetně veřejného financování na základě práva 
hostitelského státu. V takových případech v případě péče na českém území není sporu, že se 
péče poskytuje na základě ZZS a nově souběžně PZ-NOZ.     

Na sklonku 90. let Soudní dvůr vyložil volný pohyb služeb a zboží jako nárok pojištěnce či 
oprávněného systému veřejného financování některého členského státu na stejnou úhradu 
zdravotní péče jako ve svém domovském státě. Následně pod tlakem členských států připustil 
předběžný souhlas v případě hospitalizace či nákladných zákroků, protože členské státy 
opakovaně vyzdvihovaly potřebu plánování péče a řízení nákladů.  

Po dlouhém vyjednávání nakonec Evropská komise prosadila zvláštní právní rámec pro tuto 
formu hospodářské integrace. Evropský parlament a Rada hlasy podstatné většiny států 
schválily směrnici 2011/24/EU o uplatnění práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. 
Provedení této směrnice má posílit právní základ pro vytvoření prostoru volného pohybu 
pacientů. Na hodnocení směrnice je ještě brzy. Lhůta pro provedení uplynula teprve nedávno. 



Leckteré členské státy jsou v prodlení. Česko též neprovedlo směrnici včas. Už nyní je 
nicméně patrné, že sporný bude okruh zdravotnických výkonů, jejichž úhradu členské státy 
podmínily předchozím souhlasem. Řada států také obtížně vymezuje sazby za zdravotnické 
výkony, protože jejich veřejné financování zahrnuje paušály, limity a je diferencované.   

Zmíněná judikatura a směrnice zakládají možnost příchodu určitého počtu platících pacientů 
z řad obyvatel členských států zabezpečených jejich soustavami veřejného financování 
zdravotnictví. Tito pacienti by představovali příkazce dle PZ-NOZ, jež by se zavazovali hradit 
zdravotnickou péči, protože jim není hrazena přímo, mají pouze doma nárok na proplacení.  

Právo Evropské unie již před těmito opatřeními požadovalo rovné zacházení, pokud se 
jednalo o účtování zdravotní péče občanům, respektive obyvatelům jiných členských států. 
Uvedená směrnice tento požadavek rovnosti potvrzuje. Popsaná skupina pacientů by proto 
neměla být žádána platit více, než stanoví příslušné české sazebníky.   


