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Nakládání s lidským tělem a jeho 
částmi po smrti člověka

• Transplantační účely (orgány, tkáně, buňky)
• Pitva
• Využití po výukové a vědecké účely



Oviedská úmluva
• Čl. 2

Zájmy a blaho lidské bytosti budou nadřazeny 
zájmům společnosti nebo vědy

• Čl. 21
Lidské tělo a jeho části nesmí být jako takové 
zdrojem finančního prospěchu

• Čl. 22
Je-li v průběhu zákroku odebrána jakákoliv část 
lidského těla, může se uchovat a použít pro účely 
jiné než ty, pro něž byla odebrána, pouze pokud 
byly splněny náležitosti v souvislosti s poučením a 
souhlasem.



Občanský zákoník
• § 92 odst. 2

Lidské tělo je pod právní ochranou i po smrti 
člověka. Naložit s lidskými pozůstatky a s lidskými 
ostatky způsobem pro zemřelého nedůstojným se 
zakazuje.

• § 113
• (1) Člověk má právo rozhodnout, jak bude po jeho 

smrti naloženo s jeho tělem.
• (2) Provést pitvu nebo použít lidské tělo po smrti 

bez souhlasu zemřelého lze jen, pokud tak stanoví 
jiný zákon.



Souhlas s pitvou

ZZS NOZ
2011 Mlčky předpokládaný 

SOUHLAS
Výslovně předpokládaný 

SOUHLAS (návrh)
2014 Mlčky předpokládaný 

SOUHLAS
Výslovně předpokládaný 

NESOUHLAS
2016 Mlčky předpokládaný 

NESOUHLAS
Mlčky předpokládaný 

NESOUHLAS



Odběr biologického materiálu 
při pitvě

• Pro diagnostické účely… (§ 79 odst. 1 písm. b) 
ZZS), v rámci pitvy, tzn. souhlasu není třeba

• A co následné použití pro vědecko-výzkumné a 
výukové potřeby?



Souhlas s použitím 
pro výuku a vědu

do roku 2002 § 26 ZPL 
Vyhl. č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a 
pohřebnictví
SOUHLASU NETŘEBA

od 1. 9. 2002 § 26 ZPL „lékařské potřeby“
SOUHLAS NUTNÝ

od 1. 4. 2012 § 81 ZZS
SOUHLAS NUTNÝ S VÝJIMKAMI (§ 81/4)



Použití biologického materiálu 
získaného při pitvě

Biologický materiál odebraný pro 
diagnostické účely

Diagnostika

Použití biologického materiálu 
odebraného pro diagnostické účely 

pro potřeby výuky, vědy nebo 
výzkumu (ne genetika)



Nácvik život zachraňujícího 
výkonu

• koniotomie nebo punkce tenzního 
pneumotoraxu

• v rámci pitvy (§ 81 odst. 4 b) ZZS)



Odběr a použití těla a jeho částí 
se souhlasem

• Pro potřeby vědy, výzkumu nebo k výukovým 
účelům ve zdravotnictví

• Možné části těla nebo celé tělo (anatomie)
• Prokazatelný souhlas za života, možno 

zástupný souhlas po smrti osobami blízkými
• § 81 ZZS



Právo a etika

• Etické zacházení s mrtvým tělem
• Souhlas s použitím těla či jeho částí
• Zástupný souhlas s použitím těla či jeho části 

(po smrti)
• Etické informování pozůstalých
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