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Historické souvislosti 

• §23 zákona o péči o zdraví lidu 
1) Lékař je povinen poučit vhodným způsobem nemocného, popřípadě
členy jeho rodiny o povaze onemocnění a o potřebných výkonech tak,
aby se mohli stát aktivními spolupracovníky při poskytování léčebně
preventivní péče.
(2) Vyšetřovací a léčebné výkony se provádějí se souhlasem
nemocného, nebo lze-li tento souhlas předpokládat.
(3) Je-li neodkladné provedení vyšetřovacího nebo léčebného výkonu
nezbytné k záchraně života nebo zdraví dítěte anebo osoby zbavené
způsobilosti k právním úkonům a odpírají-li rodiče nebo opatrovník
souhlas, je ošetřující lékař oprávněn rozhodnout o provedení výkonu.
Toto ustanovení se týká dětí, které nemohou vzhledem k své rozumové
vyspělosti posoudit nezbytnost takového výkonu.



OZ 1964
• § 9 
„Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou 
svou povahou přiměřené rozumové a mravní vyspělosti odpovídající 
jejich věku.“

• § 10 
(1) Jestliže občan pro duševní poruchu, která není jen přechodná, není 
vůbec schopen činit právní úkony, soud jej způsobilosti k právním 
úkonům zbaví.
(2) Jestliže občan pro duševní poruchu, která není jen přechodná, anebo 
pro nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných 
prostředků či jedů je schopen činit jen některé právní úkony, soud jeho 
způsobilost k právním úkonům omezí a rozsah omezení v rozhodnutí 
určí.



Problémy 

• Nejednalo se pouze o problematiku udělení 
souhlasu, ale spíše o zohlednění participačních 
práv osob neschopných dát souhlas



Úmluva 
• Čl.6 Ochrana osob neschopných dát souhlas

Přináší několik zásadních pravidel: 
1. Zapojení do vědeckého výzkumu:   zákrok může být proveden na osobě, která není schopna dát souhlas, pouze pokud 
je to k jejímu přímému prospěchu.

2. Jestliže nezletilá osoba není podle zákona způsobilá k udělení souhlasu se zákrokem, nemůže být zákrok proveden 
bez svolení jejího zákonného zástupce, úřední osoby či jiné osoby nebo orgánu, které jsou k tomu zmocněny zákonem.

3. Názor nezletilé osoby bude zohledněn jako faktor, jehož závaznost narůstá úměrně s věkem a stupněm vyspělosti.

4. Pokud podle platného práva dospělá osoba není schopna dát souhlas se zákrokem z důvodu duševního postižení, 
nemoci nebo z podobných důvodů, lze zákrok provést pouze se souhlasem jejího zákonného zástupce nebo příslušného 
orgánu nebo osoby či instituce zmocněných zákonem.
Dle možnosti se dotčená osoba zúčastní udělení zástupného souhlasu.

5. Zástupný souhlas podle výše uvedených odstavců lze kdykoliv odvolat, je-li to v nejlepším zájmu dotčené osoby.



Úmluva 

• Čl.7 Ochrana osob s duševní poruchou
„V souladu s podmínkami stanovenými zákonem na ochranu těchto osob 
včetně právní úpravy pro dohled, kontrolu a odvolání, může být osoba s 
vážnou duševní poruchou podrobena zákroku bez svého souhlasu, je-li zákrok 
zaměřen na léčbu její duševní poruchy, pouze v případě, že by bez takovéto 
léčby se vší pravděpodobností došlo k závažnému poškození jejího zdraví.“

• Čl.8  Stav nouze vyžadující neodkladná řešení
Pokud v situacích nouze nelze získat příslušný souhlas, jakýkoliv nutný lékařský 
zákrok lze provést okamžitě, pokud je nezbytný pro prospěch zdraví dotyčné 
osoby.



Role Úmluvy 

• Ačkoliv Úmluva v řadě klíčových bodů 
odkazuje na vnitrostátní úpravu (svéprávnost, 
nezletilost, atp.), byla významným vodítkem 
pro stanovení limitů vnitrostátní úpravy a 
inspirací pro změny 



Základní zásady  
1)není li nezletilá (odst. 2) nebo dospělá (odst. 3) osoba schopná dát svůj souhlas k zákroku, smí 
být zákrok proveden pouze se souhlasem rodičů, kteří o nezletilou osobu pečují, se souhlasem 
jejího zástupce, úřední osoby, či jiné osoby nebo orgánu, které určí zákon.
2) se zřetelem k zachování svébytnosti osob, pokud jde o zákroky ovlivňující jejich zdraví, stanoví 
druhá část odst. 2, že se má názor nezletilých pokládat za rozhodující faktor, jehož význam vzrůstá 
úměrně s jejich věkem a stupněm vyspělosti. To znamená, že v určitých situacích, kdy se bere v 
úvahu povaha a závažnost zákroku, jakož i věk nezletilého a jeho schopnost chápat, má se názoru 
nezletilých vzrůstající měrou přisuzovat závažnost při konečném rozhodování. To by dokonce 
mohlo vést k závěru, že by měl být souhlas nezletilého pro některé zákroky nezbytný nebo 
alespoň postačující. (ustanovení druhého pododstavce odst. 2 je shodné s čl. 12 Úmluvy 
Spojených národů o právech dítěte, který stanoví, že "členské státy musí zajistit, aby dítěti, které 
je schopné vytvářet si své vlastní názory, bylo zajištěno právo svobodně vyjadřovat tyto názory ve 
všech záležitostech, které se ho týkají, přičemž se názorům dítěte přikládá závažnost podle věku a 
vyspělosti dítěte".)
3) mimoto se nesmí nikdy zcela vyloučit účast dospělých osob neschopných dát souhlas. Tato 
myšlenka se promítá do povinnosti zapojit dospělé osoby do procedury udělení souhlasu, kdykoli 
je to možné. Bude tedy nezbytné jim vysvětlit význam a okolnosti zákroku a pak získat jejich 
názor.



Zákon o zdravotních službách 

• § 35 – původní znění
(1) Nezletilému pacientovi a pacientovi zbavenému způsobilosti k právním
úkonům se zdravotní služby poskytují se souhlasem jeho zákonného zástupce,
s výjimkou případů, kdy lze zdravotní služby poskytovat bez souhlasu. Vždy je
však třeba zjistit názor nezletilého pacienta, který je s ohledem na svůj věk
schopen vnímat situaci a vyjadřovat se, a názor pacienta zbaveného
způsobilosti k právním úkonům. Vyjádří-li pacient uvedený ve větě druhé svůj
názor, zaznamená se do zdravotnické dokumentace; do zdravotnické
dokumentace se rovněž zaznamená důvod, pro který nemohl být názor
pacienta zjištěn.



Zákon o zdravotních službách 
• §35 – stávající znění
(1) Při poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi je třeba zjistit jeho

názor na poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb, jestliže je to přiměřené
rozumové a volní vyspělosti jeho věku. Tento názor musí být zohledněn jako
faktor, jehož závažnost narůstá úměrně s věkem a stupněm rozumové a volní
vyspělosti nezletilého pacienta. Pro vyslovení souhlasu s poskytnutím
zdravotních služeb nezletilému pacientovi se použijí právní předpisy upravující
svéprávnost fyzických osob s tím, že nezletilému pacientovi lze zamýšlené
zdravotní služby poskytnout na základě jeho souhlasu, jestliže je provedení
takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho
věku. Tím není dotčena možnost poskytování zdravotních služeb bez souhlasu.

(2) Poskytnutí zdravotních služeb na základě souhlasu nezletilého pacienta nebrání
tomu, aby ošetřující zdravotnický pracovník podal zákonnému zástupci informaci o
poskytnutých zdravotních službách nebo zdravotním stavu nezletilého pacienta.

(4) Jde-li o pacienta s omezenou svéprávností, odstavce 1 až 3 se použijí obdobně s
tím, že věk pacienta se nezohledňuje.



OZ 
• § 93 odst.2
„Zákonný zástupce může udělit souhlas k zásahu do integrity 
zastoupeného, je-li to k přímému prospěchu osoby, která není schopna 
dát souhlas sama.“
• 94 odst. 2
„Uděluje-li souhlas za jiného jeho zákonný zástupce, podá se vysvětlení 
i tomu, kdo má být zákroku podroben, je-li schopen úsudku, způsobem 
přiměřeným schopnosti dotčeného vysvětlení pochopit.“
• § 95
Nezletilý, který není plně svéprávný, může v obvyklých záležitostech 
udělit souhlas k zákroku na svém těle také sám, je-li to přiměřené 
rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku a jedná-li se o zákrok 
nezanechávající trvalé nebo závažné následky.



OZ 
Řešení kolizí 
§ 100
(1) Má-li být zasaženo do integrity nezletilého, který dovršil čtrnáct let, 
nenabyl plné svéprávnosti a který zákroku vážně odporuje, třebaže zákonný 
zástupce se zákrokem souhlasí, nelze zákrok provést bez souhlasu soudu. To 
platí i v případě provedení zákroku na zletilé osobě, která není plně 
svéprávná.
(2) Nesouhlasí-li zákonný zástupce se zásahem do integrity osoby uvedené v 
odstavci 1, ač si jej tato osoba přeje, lze zákrok provést na její návrh nebo na 
návrh osoby jí blízké jen se souhlasem soudu.

§ 101
Má-li být zasaženo do integrity člověka neschopného úsudku 

způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné následky nebo 
způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví, lze 
zákrok provést jen s přivolením soudu. …



Ochrana osob neschopných dát 
souhlas k výzkumu

• Čl. 17
1. U osoby neschopné dát souhlas podle článku 5 lze výzkum provádět pouze při splnění všech 
následujících podmínek:
i) jsou splněny podmínky stanovené v článku 16 pododstavcích i) až iv);
ii) výsledky výzkumu mohou přinést skutečný a přímý prospěch pro zdraví dotyčné osoby;
iii) výzkum srovnatelného účinku nelze provádět na žádných jednotlivcích schopných dát souhlas;
iv) nezbytná potvrzení souhlasu podle článku 6 byla dána konkrétně a písemně; a
v) zúčastněná osoba s tím neprojevuje nesouhlas.

2. Pokud výzkum nemůže představovat přímý prospěch pro zdraví dotčené osoby, lze takový výzkum 
povolit za podmínek uvedených v odstavci 1 pododstavcích i), iii), iv) a v) pouze výjimečně, při splnění 
podmínek stanovených zákonem na ochranu takové osoby a při splnění následujících podmínek:
i) cílem tohoto výzkumu je cestou podstatného zlepšení vědeckého poznání zdravotního stavu, nemoci 
či poruchy dotyčného získat výsledky, které mohou přinést prospěch dotyčné osobě nebo jiným osobám 
ve stejné věkové kategorii nebo postiženým stejnou nemocí nebo poruchou nebo osobám ve stejném 
zdravotním stavu;
ii) tento výzkum představuje pouze minimální riziko a minimální zátěž pro dotčeného jednotlivce.



Děkuji za pozornost!

.
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