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Úvodní ustanovení

� �l.1 Ú�el a p�edm�t
� Smluvní strany budou chránit d�stojnost a 

svébytnost všech lidských bytostí a ka�dému bez 
diskriminace zaru�í úctu k integrit� jeho bytosti a 
ostatní práva a základní svobody p�i aplikaci 
biologie a medicíny.

� Ka�dá smluvní strana p�ijme do svého právního 
�ádu opat�ení nezbytná pro zajišt�ní ú�innosti 
ustanovení této Úmluvy.

� �l.2 Nad�azenost lidské bytosti
� Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nad�azeny 

zájm�m spole�nosti nebo v�dy.
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P�ístup k pé�i pat�i�né kvality

� Úmluva o biomedicín� �l.3:

� „Smluvní strany, majíce na z�eteli zdravotní pot�eby a dostupné zdroje, u�iní
odpovídající opat�ení, aby v rámci své jurisdikce zajistily rovnou dostupnost zdravotní
pé�e pat�i�né kvality“

� Listina:
� �l. 1: „Lidé jsou svobodní a rovní v d�stojnosti i v právech“

� �l. 4: „Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejn� pro všechny 
p�ípady, které spl�ují stanovené podmínky“

� �l. 31: „Ob�ané mají na základ� ve�ejného pojišt�ní právo na bezplatnou zdravotní
pé�i a na zdravotní pom�cky za podmínek, které stanoví zákon“

� Základní pravidla pro ve�ejný systém zdravotnictví:

� Rozsah nároku z ve�ejného pojišt�ní definován zákonem 

� Zákaz diskriminace – rovný p�ístup ka�dého pojišt�nce

� Nárok na bezplatné �erpání zákonného nároku v plném rozsahu
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Právo na p�ístup k pé�i 2

� Nález 206/1996 Sb. 
� Vymezení „ve�ejného balíku“ dle �l.31 lze jedin� zákonem

� Reakce: zákon 48/1997 Sb., definující „pojistné události“

� Obsah zákona 48/1997 Sb.
� Široký rozsah nárokovatelné pé�e

� Výjimky nap�. kosmetická chirurgie, alternativní medicína

� Právo na volbu léka�e a zdravotnického za�ízení �11, 1), b) 	

� Zákon dostate�n� neupravuje mo�nost nep�ijmout pacienta
� Nep�ijetí: hrozba trestní odpov�dnosti dle �207 TZ

� Zákaz p�íplatk�: � 11, 1), d) :

� Pojišt�nec má právo...na zdravotní pé�i bez p�ímé úhrady...léka� ...ani 
zdravotnické za�ízení nesmí za tuto zdravotní pé�i ani v souvislosti s poskytnutím 
této pé�e p�ijmout od pojišt�nce �ádnou úhradu.
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Pé�e standardní kvality

� Úmluva o biomedicín�:
� �l. 4: „Jakýkoliv zákrok v oblasti pé�e o zdraví je nutno provád�t 

v souladu s p�íslušnými profesními povinnostmi a standardy“

� � 11 (1) zák.20/1966 Sb.:“Zdravotní pé�i poskytují zdravotnická
za�ízení …v souladu se sou�asnými dostupnými poznatky
léka�ské v�dy.“

� Právo informovaného souhlasu – pou�ení o alternativách

� Listina: 
� Zákaz diskriminace (dle v�ku, typu choroby, místa bydlišt�...)	

� Smluvní ZZ má povinnost provést všechny medicínsky 
indikované zákroky spadající do rámce zákona
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Informovaný souhlas

� �l.5 Obecné pravidlo
� Jakýkoli zákrok v oblasti pé�e o zdraví je mo�no 

provést pouze za podmínky, �e k n�mu dot�ená
osoba poskytla svobodný a informovaný 
souhlas.

� Tato osoba musí být p�edem �ádn� informována 
o ú�elu a povaze zákroku, jako� i o jeho 
d�sledcích a rizicích.

� Dot�ená osoba m��e kdykoli svobodn� sv�j 
souhlas odvolat.
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Informovaný souhlas

� �l.6 Ochrana osob neschopných dát souhlas
� 1. Podle �lánk� 17 a 20 uvedených ní�e m��e být proveden zákrok na 

osob�, která není schopna dát souhlas, pouze pokud je to k jejímu p�ímému 
prosp�chu.

� 2. Jestli�e nezletilá osoba není podle zákona zp�sobilá k ud�lení souhlasu se 
zákrokem, nem��e být zákrok proveden bez svolení jejího zákonného 
zástupce, ú�ední osoby �i jiné osoby nebo orgánu, které jsou k tomu 
zmocn�ny zákonem. Názor nezletilé osoby bude zohledn�n jako faktor, jeho�
závaznost nar�stá úm�rn� s v�kem a stupn�m vysp�losti.

� 3. Pokud podle platného práva dosp�lá osoba není schopna dát souhlas se 
zákrokem z d�vodu duševního posti�ení, nemoci nebo z podobných d�vod�, 
lze zákrok provést pouze se souhlasem jejího zákonného zástupce nebo 
p�íslušného orgánu nebo osoby �i instituce zmocn�ných zákonem. Dle 
mo�nosti se dot�ená osoba zú�astní ud�lení zástupného souhlasu.

� 4. Zákonný zástupce, p�íslušný orgán, osoba nebo instituce pov��ené ze 
zákona podle výše uvedených odstavc� 2 a 3 obdr�í na základ� stejných 
podmínek informace uvedené v �lánku 5.

� 5. Zástupný souhlas podle výše uvedených odstavc� 2 a 3 lze kdykoliv 
odvolat, je-li to v nejlepším zájmu dot�ené osoby.
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Informovaný souhlas

� �l.7 Ochrana osob s duševní poruchou
� V souladu s podmínkami stanovenými zákonem na ochranu 

t�chto osob v�etn� právní úpravy pro dohled, kontrolu a 
odvolání, m��e být osoba s vá�nou duševní poruchou 
podrobena zákroku bez svého souhlasu, je-li zákrok zam��en na 
lé�bu její duševní poruchy, pouze v p�ípad�, �e by bez takovéto 
lé�by se vší pravd�podobností došlo k záva�nému poškození
jejího zdraví.

� �l.8 Stav nouze vy�adující neodkladná �ešení
� Pokud v situacích nouze nelze získat p�íslušný souhlas, jakýkoliv 

nutný léka�ský zákrok lze provést okam�it�, pokud je nezbytný 
pro prosp�ch zdraví doty�né osoby.

� �l.9 D�íve vyslovená p�ání
� Bude brán z�etel na d�íve vyslovená p�ání pacienta ohledn�

léka�ského zákroku, pokud pacient v dob� zákroku není ve 
stavu, kdy m��e vyjád�it své p�ání.
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Soukromí a ml�enlivost

� �l.10 Ochrana soukromí a právo na informace
� 1. Ka�dý má právo na ochranu soukromí ve vztahu k 

informacím o svém zdraví.
� 2. Ka�dý je oprávn�n znát veškeré informace 

shroma�
ované o jeho zdravotním stavu. Nicmén�
p�ání ka�dého nebýt takto informován je nutno 
respektovat.

� 3. Pokud je to v zájmu pacienta, m��e ve výjime�ných 
p�ípadech zákon omezit uplatn�ní práv podle odst. 2.
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Lidský genom

� �l.11 Zákaz diskriminace
� Jakákoliv forma diskriminace osoby z d�vodu jejího 

genetického d�dictví je zakázána.

� �l.12 Prediktivní genetická vyšet�ení
� Vyšet�ení, která p�edpovídají geneticky podmín�né

nemoci nebo která slou�í k ur�ení nositele genu 
zp�sobujícího nemoc nebo k odhalení genetické
predispozice nebo náchylnosti k nemoci, lze provést 
pouze pro zdravotní ú�ely nebo pro v�decký výzkum 
spojený se zdravotními ú�ely a v návaznosti na 
odpovídající genetické poradenství.



CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK

Lidský genom

� �l.13 Zásahy do lidského genomu
� Zásah sm��ující ke zm�n� lidského genomu lze 

provád�t pouze pro preventivní, diagnostické nebo 
lé�ebné ú�ely, a to pouze tehdy, pokud není jeho cílem 
jakákoliv zm�na genomu n�kterého z potomk�.

� �l.14 Zákaz volby pohlaví
� Pou�ití postup� léka�sky asistované reprodukce 

nebude dovoleno za ú�elem volby budoucího pohlaví
dít�te, leda�e tak lze p�edejít vá�né d�di�né nemoci 
vázané na pohlaví.
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V�decký výzkum

� �l.15 Obecné pravidlo
� V�decký výzkum v oblasti biologie a medicíny bude provád�n svobodn� p�i 

respektování ustanovení této Úmluvy a v souladu s dalšími právními p�edpisy, 
které slou�í ochran� lidské bytosti.

� �l.16 Ochrana osob zapojených do v�deckého výzkumu
� V�decký výzkum na �lov�ku lze provád�t pouze tehdy, pokud jsou spln�ny 

všechny následující podmínky:
� i) k výzkumu na �lov�ku neexistuje �ádná alternativa srovnatelného ú�inku;
� ii) rizika výzkumu, kterým by mohla být vystavena doty�ná osoba, nejsou 

neúm�rn� vysoká vzhledem k mo�nému prosp�chu z výzkumu;
� iii) výzkumný projekt byl schválen p�íslušným orgánem po nezávislém posouzení

jeho v�deckého p�ínosu v�etn� zhodnocení významu cíle výzkumu a 
multidisciplinárního posouzení jeho etické p�ijatelnosti;

� iv) osoby zapojené do výzkumu byly informovány o svých právech a zárukách, 
které zákon stanoví na jejich ochranu;

� v) nezbytný souhlas podle �lánku 5 byl dán výslovn�, konkrétn� a je 
zdokumentován. Takový souhlas lze kdykoliv svobodn� odvolat.
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V�decký výzkum

� �l.17 Ochrana osob neschopných dát souhlas k výzkumu
� 1. U osoby neschopné dát souhlas podle �lánku 5 lze výzkum provád�t pouze p�i 

spln�ní všech následujících podmínek:
� i) jsou spln�ny podmínky stanovené v �lánku 16 pododstavcích i) a� iv);
� ii) výsledky výzkumu mohou p�inést skute�ný a p�ímý prosp�ch pro zdraví doty�né osoby;
� iii) výzkum srovnatelného ú�inku nelze provád�t na �ádných jednotlivcích schopných dát 

souhlas;
� iv) nezbytná potvrzení souhlasu podle �lánku 6 byla dána konkrétn� a písemn�; a
� v) zú�astn�ná osoba s tím neprojevuje nesouhlas.

� 2. Pokud výzkum nem��e p�edstavovat p�ímý prosp�ch pro zdraví dot�ené osoby, lze 
takový výzkum povolit za podmínek uvedených v odstavci 1 pododstavcích i), iii), iv) a 
v) pouze výjime�n�, p�i spln�ní podmínek stanovených zákonem na ochranu takové
osoby a p�i spln�ní následujících podmínek:

� i) cílem tohoto výzkumu je cestou podstatného zlepšení v�deckého poznání zdravotního 
stavu, nemoci �i poruchy doty�ného získat výsledky, které mohou p�inést prosp�ch doty�né
osob� nebo jiným osobám ve stejné v�kové kategorii nebo posti�eným stejnou nemocí nebo 
poruchou nebo osobám ve stejném zdravotním stavu;

� ii) tento výzkum p�edstavuje pouze minimální riziko a minimální zát�� pro dot�eného 
jednotlivce.
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V�decký výzkum

� �l.18 Výzkum na embryích in vitro
� 1. Pokud zákon umo��uje provád�t výzkum na 

embryích in vitro, musí být zákonem zajišt�na 
odpovídající ochrana embrya.

� 2. Vytvá�ení lidských embryí pro výzkumné ú�ely je 
zakázáno.
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Transplantace
� �l.19 Obecné pravidlo

� 1. Odb�r orgán� nebo tkání od �ijící osoby pro ú�ely transplantace lze provád�t 
výhradn� v zájmu lé�ebného p�ínosu pro p�íjemce, a pouze pokud není k dispozici 
�ádný vhodný orgán nebo tká� ze zem�elé osoby nebo jiná alternativní lé�ebná
metoda srovnatelného ú�inku.

� 2. Nezbytný souhlas dle �lánku 5 musí být vyjád�en výslovn� a konkrétn� bu

písemnou formou nebo p�ed p�íslušným ú�edním orgánem.

� �l.20�Ochrana osob neschopných dát souhlas s odebráním orgánu
� 1. Odb�r orgánu �i tkán� nelze provést u osoby, která není schopna dát souhlas podle 
�lánku 5.

� 2. P�i spln�ní ochranných podmínek stanovených zákonem na ochranu t�chto osob 
lze výjime�n� povolit odb�r obnovitelné tkán� od osoby, která není sama schopna dát 
souhlas, pokud jsou spln�ny následující podmínky:

� i) není k dispozici �ádný kompatibilní dárce, který je schopný dát souhlas;
� ii) p�íjemcem je bratr nebo sestra dárce;
� iii) darování musí p�edstavovat mo�nost záchrany �ivota p�íjemce;
� iv) souhlas podle odstavc� 2 a 3 �lánku 6 byl dán konkrétn� a písemn�, v souladu se 

zákonem a se souhlasem p�íslušného orgánu;
� v) uva�ovaný dárce s tím neprojevuje nesouhlas.
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Zákaz finan�ního prosp�chu

� �l.21 Zákaz finan�ního prosp�chu
� Lidské t�lo a jeho �ásti nesmí být jako takové zdrojem 

finan�ního prosp�chu.

� �l.22 Nakládání s odebranou �ástí lidského t�la
� Je-li v pr�b�hu zákroku odebrána jakákoliv �ást 

lidského t�la, m��e se uchovat a pou�ít pro ú�ely jiné
ne� ty, pro n�� byla odebrána, pouze pokud byly 
spln�ny nále�itosti v souvislosti s pou�ením a 
souhlasem.
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Porušení ustanovení Úmluvy

� �l.23 Porušení práv nebo zásad
� Smluvní strany zajistí bez zbyte�ného prodlení

odpovídající právní ochranu tak, aby p�edešly nebo 
zamezily porušování práv a zásad stanovených touto 
Úmluvou.

� �l.24 Náhrada za zp�sobenou újmu
� Osoba, která utrp�la újmu zp�sobenou zákrokem, má

nárok na spravedlivou náhradu škody za podmínek a 
postup� stanovených zákonem.

� �l.25 Sankce 
� Smluvní strany zajistí odpovídající právní postih pro 

p�ípady porušení ustanovení této Úmluvy.
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Omezení výkonu práv

� �l.26 Omezení výkonu práv
� 1. �ádná omezení nelze uplatnit na výkon práv a ochranných 

ustanovení obsa�ených v této Úmluv� krom� t�ch, která stanoví
zákon a která jsou nezbytná v demokratické spole�nosti v zájmu 
bezpe�nosti ve�ejnosti, p�edcházení trestné �innosti, ochrany 
ve�ejného zdraví nebo ochrany práv a svobod jiných.

� 2. Omezení podle p�edchozího odstavce se nesmí týkat �lánk�
11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 a 21.

� �l.27 Širší ochrana
� �ádná z ustanovení této Úmluvy nelze vykládat jako omezující

nebo jinak ovliv�ující smluvní strany p�i mo�nosti poskytnout 
v�tší právní ochranu p�i aplikaci biologie a medicíny, ne� je 
stanoveno v této Úmluv�.
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D�kuji za pozornost
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Centrum pro zdravotnické právo 3. LF UK

Ruská 87, 100 00 Praha 10
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