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Prameny práva a právní zdroje

• Ústava a ústavní zákony

• Zákony

• Podzákonné právní normy (nařízení vlády, vyhlášky ministerstva)

• Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 209/1992 Sb.

• Úmluva o lidských právech a biomedicíně

• Úmluva o právech dítěte v ČR 104/1991 Sb.



Zákon O zdravotních službách č. 372/2011 Sb

• + 17 dalších zákonů (OZ, o UPT, o VZP, o darování, orgánech a Tx, …)

• + 2 nařízení vlády (úhrady za zkoušky a časová dostupnost zdr. služeb)

• + 7 Vyhlášek (o ZD, zdr. prohlídkách, o vyhlašování VŘ, …)

•ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (§ 1-4)

•ČÁST DRUHÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNÍ PÉČE (§ 5-14)

•ČÁST TŘETÍ OPRÁVNĚNÍ K POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB (§ 15-27)

•ČÁST ČTVRTÁ POSTAVENÍ PACIENTA A JINÝCH OSOB V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB (§ 28-44a)

•ČÁST PÁTÁ POSTAVENÍ POSKYTOVATELE, ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ A JINÝCH ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍCH (§ 45-51)

•ČÁST ŠESTÁ ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE A NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (§ 52-78)

•ČÁST SEDMÁ NAKLÁDÁNÍ S ODEJMUTÝMI ČÁSTMI LIDSKÉHO TĚLA, TĚLEM ZEMŘELÉHO, POSTUP PŘI ÚMRTÍ A PITVY (§ 79-92)

•ČÁST OSMÁ STÍŽNOSTI (§ 93-97)

•ČÁST DEVÁTÁ HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB (§ 98-106)

•ČÁST DESÁTÁ KONTROLNÍ ČINNOST (§ 107-109)

•ČÁST JEDENÁCTÁ KRAJE (§ 110)

•ČÁST DVANÁCTÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE A CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE (§ 111-113)

•ČÁST TŘINÁCTÁ PŘESTUPKY (§ 114-118)

•ČÁST ČTRNÁCTÁ SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ (§ 119-128)

•ČÁST PATNÁCTÁ ÚČINNOST (§ 129)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
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Povinnosti § 49 a práva § 50 zdravotnického pracovníka  
explicitně:

• Poskytovat zdravotní služby, ke kterým získal odbornou nebo specializovanou způsobilost

• Poskytovat neprodleně první pomoc

____________________________________________

• Získat od pacienta, kterému má poskytnout zdravotní služby, informace, že je nosičem infekční 
nemocni podle Zákona o ochraně veřejného zdraví a o dalších závažných skutečnostech týkající se 
pacientova zdravotního stavu.

• Neposkytnout zdravotní služby v případě, že by došlo jejich poskytováním k přímému ohrožení 
jeho života nebo vážnému ohrožení jeho zdraví.

• Zdravotnický pracovník může odmítnout poskytnutí zdravotních služeb v případě, že by poskytnutí 
odporovalo jeho svědomí nebo náboženskému vyznání – poskytovatel zajistí jiného zdravotníka 
nebo zajistí poskytovatele

• ZP nemůže odmítnout, pokud by odmítnutím došlo k ohrožení života nebo vážnému ohrožení jeho zdraví



Povinnosti a práva pacienta explicitně:

• Dodržovat individuální léčebný postup

• Dodržovat vnitřní řád poskytovatele.

• Pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka.

• Nepožívat alkohol a návykové látky během hospitalizace.

• Prokázat totožnost (lze vyžádat průkaz totožnosti i u návštěvy k hospitalizovanému pacientovi).



• Právo na odborně správný postup (viz „lege artis“).

• Právo na autonomii rozhodování (viz „informovaný souhlas“).

• Právo na svobodnou volbu poskytovatele (neexistuje tzv. „spádovost nemocnic“).

• Právo na lidskou důstojnost a ochranu soukromí (právo na důstojné zacházení, úctu, respektování soukromí včetně zacházení s
informacemi o zdravotním stavu, viz „povinná mlčenlivost).

• Právo znát jména osob zúčastněných na poskytování zdravotních služeb.

• Právo odmítnout přítomnost dalších osob (např. studenti).

• Právo na přítomnost osoby blízké nebo určené, na přítomnost zákonného zástupce a opatrovníka.

• Právo přijímat návštěvy.

• Právo na duchovní podporu.

• Základní ustanovení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky pro oblast medicíny:

- Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.

- Každý má právo na ochranu života.

- Nikdo nesmí být zbaven života.

- Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. 

- Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

- Osobní svoboda je zaručena.

- Právo na ochranu osobních údajů.

- Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

- Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

- Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného zdravotního pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na 
zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.



Postup „de lege artis“
Přestože je v klinické praxi tento termín běžně používán (v překladu „dle pravidel umění“), tento 
pojem není explicitně v legislativně uveden.

• dle § 4 odst. 5 ZZS rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských 
postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.

•

• dle č. 4 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně je jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví nutno provádět v 
souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy.

• V užším slova smyslu je odbornou i právní veřejností přijímána definice „lege artis“ jako vyjádření správného 
medicínského odborného postupu. Ve všech formulacích je kladen důraz na současné poznatky vědy, za 
které lze považovat doporučené postupy odborných společností, guidelines, v dané době uznávané postupy i 
poznatky akceptovatelné částí odborné veřejnosti, případně se jedná o závazné pokyny prostřednictvím 
směrnic Ministerstva zdravotnictví či závazná stanoviska České lékařské komory.



Lékař musí garantovat správný odborný postup, ale nemůže garantovat dobrý klinický 
výsledek. To je zásadní axiom, který si mnohdy veřejnost neuvědomuje a komplikace 
či úmrtí pacienta jsou velmi často důvodem „hledání viníka“.

• lékař musí být obeznámen s odbornými postupy a správnou medicínskou praxí

• měl by mít i základní právní povědomí

• umění komunikovat s pacienty a jejich rodinami a osobami blízkými

• velmi pečlivě vedená dokumentace jak z odborného hlediska, tak z hlediska legislativních 
požadavků

• v dokumentaci je nutné vždy náležitě zaznamenat dané okolnosti a zdůvodnit postupy, případně 
důvody odchýlení se od běžné praxe

• nedostatečně či fakticky špatně vedená dokumentace je negativním podkladem důkazního řízení



Zdravotnická dokumentace Zákon 372/2011 Sb, část 6
Sbírka zákonů - Vyhláška 98/2012 Sb (str. 1666 – 1670)

• Předanestetické vyšetření + premedikace

• Anesteziologický záznam

• Anesteziologická průvodka

• V ambulantní anestezii dokument o propuštění ze ZZ

• Pojišťovna

• Perioperační bezpečnostní procedůra

• Forma se může lišit mezi ZZ, obsah vyplývá ze zákona

• Forma dána směrnicí ZZ, při akreditaci musí odpovídat 



Doporučené postupy ČSARIM

• Reverz

• Informovaný souhlas dospělý/dítě

• Dříve vyslovené přání

• Odmítnutí péče z důvodu svědomí

• Odmítnutí krevní transfuze

• Terminální weaning

• Paliativní péče

• a další

• Bezpečná anestezie

• Zajištění DC

• a mnoho dalších

https://www.csarim.cz/dokumenty/doporucene-postupy-a-stanoviska



Zdravotní služby musí být poskytovány se svobodným a informovaným souhlasem. Udělení tzv. 
informovaného souhlasu pacientem pro poskytování zdravotních služeb je zcela zásadní a provedení 
zákroku bez souhlasu zakládá jednoznačně protiprávní jednání.

• informovaný souhlas

• informace pacientovi (poučení o výkonu)

• vlastní souhlas s navrhovaným postupem 

• podepsaný informovaný souhlas, pokud mu nepředcházelo náležité ústní poučení lékařem daného oboru, je nedostatečný 
a může být shledán jako neplatný a uskutečněný výkon jako neoprávněný

• Zákon přímo stanoví, jak má být pacient informován a poučen.

• platnost IS a naplnění zákonné povinnosti může být zpochybněno, pokud lékař nedoloží, že pacient byl informován náležitě 
a že mu byl vysvětlen nejen vlastní postup, ale i možné komplikace, omezení v následném životě (např. nemožnost činit 
zásadní rozhodnutí či právní akty v určitém časovém horizontu po podání sedativ a anestetik)

• Provedení lékařského zákroku bez informovaného souhlasu (tj. souhlas byl dán, aniž se pacientovi dostalo řádného 
poučení) je porušením právní povinnosti, a tedy nedovoleným, protiprávním jednáním jakožto jedním z předpokladů 
náhrady škody podle § 420 odstavce 1 občanského zákoníku. 

• V případě podání anestezie se zpravidla nejedná o provedení výkonu bez souhlasu (pacient podstupující chirurgický výkon 
je souhlasný s provedením zákroku v anestezii, způsob provedení včetně zajištění pacienta různými vstupy a s tím i 
možné komplikace jsou již zcela zásadní informace, které pacient před výkonem musí obdržet a musí se s nimi ztotožnit.

• je zákonná povinnost, že informaci o výkonu podává ošetřující zdravotnický pracovník způsobilý k poskytování zdravotních 
služeb, kterých se podání informace týká – tedy k anestezii pouze anesteziolog, nikoliv chirurg či ošetřující sestra.



Negativní revers
představuje odmítnutí postupu pacientem při vědomí v daný okamžik

• Pacient má právo odmítnout jakýkoliv postup či výkon, a to i v případě již předchozího souhlasu. V 
tomto případě je nutné vypracovat tzv. negativní revers, tedy prokazatelnou informaci, že pacient 
byl poučen o navrhované léčbě a následcích jejího odmítnutí. Nedostatečné zdokumentování 
odmítnutí postupu může vést rovněž k právní odpovědnosti lékaře.

• NR podepíše pacient a zdravotnický pracovník. Odmítá-li pacient záznam podle věty první 
podepsat, zdravotnický pracovník tuto skutečnost do záznamu doplní; záznam podepíše 
zdravotnický pracovník a svědek.



Dříve vyslovené přání
vyjádření, kterým je odmítán určitý typ zdravotní služby či péče (např. kardiopulmonální resuscitace, 
umělá plicní ventilace), je možné pro situace, kdy pacient již nebude schopen z důvodu např. 
bezvědomí o postupu rozhodovat.

• Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem 
pacienta.

• Dříve vyslovené přání
• a) není třeba respektovat, pokud od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb, k nimž 

se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s 
jejich poskytnutím; rozhodnutí o nerespektování dříve vysloveného přání pacienta a důvody, které k 
němu vedly, se zaznamenají do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi,

• b) nelze respektovat, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti,
• c) nelze respektovat, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby,
• d) nelze respektovat, pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, 

započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.

• Dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty s omezenou 
svéprávností.



Autonomie pacienta 
a odmítnutí poskytnutí anesteziologické péče je jednoznačně nadřazena ostatním pravidlům včetně 
odborného postupu.

• Pokud pacient odmítá návrh léčby i za cenu poškození zdraví či dokonce ztráty či zkrácení života, 
nelze bez jeho souhlasu navrhovanou léčbu poskytnout.

• Autonomie pacienta je nadřazena autonomii lékaře a v našem oboru je nevýraznějším příkladem 
pacient odmítající krevní transfuze i za cenu úmrtí. 

• Pokud anesteziolog pacientovi podá krevní transfuzi proti jeho vůli, bude tento akt považován v 
případě soudní žaloby za protiprávní jednání, někteří odborníci varují i před možností trestního 
stíhání lékaře.

• Pacient má právo odmítnout transfuzi formou dříve vysloveného přání či pro aktuální situaci 
formou negativního reversu.



§ 50 ZZS Zdravotnický pracovník může odmítnout poskytnutí zdravotních služeb v 
případě, že by poskytnutí odporovalo jeho svědomí nebo náboženskému vyznání

• V tomto případě je ale nutné splnit podmínky zákona – nahlásit skutečnost poskytovateli, který 
musí zajistit jiného pracovníka, případně zajistí jiného poskytovatele.

• Toto právo nelze uplatnit v případě neodkladné péče (pacient s akutním krvácením, kdy nelze 
zajistit jiného anesteziologa, nelze odmítnout poskytnutí péče z důvodu výhrady svědomí). 

• Pokud anesteziolog anestezii poskytne, ale podá krevní transfuzi proti vůli pacienta, může být 
pacientem žalován.



Přítomnost zákonného zástupce pacienta v průběhu výkonu

§ 28, odst 3, písm e) zákona o zdravotních službách

• Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo na:
• 1. nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, 

pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu 
svěřen, je-li nezletilou osobou,

• 2. nepřetržitou přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž 
svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě 
důsledky jejich poskytnutí (dále jen „pacient s omezenou svéprávností“),

• 3. přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to v souladu s jinými právními předpisy a 
vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o 
osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence; tím není dotčen § 47 odst. 
1 písm. b).



Operační tým, zodpovědnost chirurga a anesteziologa

• Podle současného právního pohledu neexistuje žádná objektivní odpovědnost vedoucího 
operačního týmu za výsledek, resp. za eventuální nezdar.

• I v případě operačního týmu existuje odpovědnost každého jednotlivého pracovníka za jím 
způsobenou zaviněnou chybu. 

• Pokud jde o vztah mezi operatérem a anesteziologem, je v současné době plně uznáváno, že 
anesteziolog je rovnocenným partnerem, specialistou ve zcela samostatném oboru.

• Lékař musí garantovat správný odborný postup, ale nemůže garantovat dobrý klinický výsledek.



Právní odpovědnost
Většina sporů a stížností je důsledkem nedostatečné komunikace s pacienty a jejich osobami blízkými. 
Pacient/osoba blízká má právo podávat stížnost nadřízenému lékaře, vedoucím pracovníkům poskytovatele, 
České lékařské komoře, zřizovateli či podávat žalobu, která se může týkat různých právních odpovědností.

K vyvození právní odpovědnosti musí být splněny čtyři podmínky:

1. Porušení právní odpovědnosti

- nejčastěji se jedná o chybný odborný postup či porušení povinné mlčenlivosti.

2. Škodlivý následek

- zpravidla újma na zdraví, nebo na životě pacienta,

- neposkytnutí pomoci (za následek se považuje ohrožení a není podmínkou újma na zdraví či úmrtí),

- obdobně porušení povinné mlčenlivosti, neoznámení trestného činu apod.

3. Příčinná souvislost mezi porušením odpovědnosti a škodlivým následkem

- v trestním řízení musí být podmínka příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním a následkem jistá,

- v občanskoprávním řízení může stačit vyšší míra pravděpodobnosti mezi příčinnou souvislostí a následkem, nelze trvat na plné jistotě,

- v případě odpovědnosti za zásah do práva na ochranu osobnosti může stačit, že kvůli odbornému pochybení měl poškozený menší šanci na přežití či 
vyvarování se újmy na zdraví.

4. Zavinění – úmyslné nebo z nedbalosti

- úmysl přímý – pachatel věděl, že může způsobit škodlivý následek, a přímo způsobil (neposkytnutí první pomoci, nepravdivá lékařská zpráva či posudek),

- úmysl nepřímý – pachatel věděl, že může způsobit škodlivý následek a byl s tím srozuměn,

- nedbalost vědomá – pachatel věděl, že může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že škodlivý následek nenastane,

- nedbalost nevědomá – pachatel nevěděl, že může způsobit škodlivý následek, ale vědět měl a mohl.



Druhy právní odpovědnosti

Trestní

Mezi vybrané trestné činy v souvislosti se zdravotnictvím patří:

- usmrcení, ublížení na zdraví z nedbalosti,

- neposkytnutí pomoci (a to i v případě, kdy k újmě nedojde!),

- neoprávněné nakládání s osobními údaji (porušení povinné mlčenlivosti),

- neoznámení a nepřekažení trestného činu,

- ohrožení pod vlivem návykové látky (zaměstnavatel může kontrolovat, zda zaměstnanec není pod vlivem 
návykové látky, pokud by zdravotník vykonával práci pod vlivem návykové látky, která by mohla snížit jeho 
schopnost práci řádně vykonávat, je trestně odpovědný bez ohledu na to, zda došlo či nedošlo k nějakému 
pochybení),

- omezení a zbavení osobní svobody (hospitalizace bez souhlasu pacienta nebo provedení odkladného výkonu 
bez souhlasu pacienta je zásahem do práva na ochranu tělesné integrity),

- poškození cizích práv.



Občanskoprávní
Obecná odpovědnost – porušení právní povinnosti:

- porušení prevenční povinnosti,

- zásah do práva na ochranu osobnosti (nemajetková újma, která může být na životě, zdraví, zásahu do 
rodinného života, lidské důstojnosti, svobodě, právu na ochranu osobních údajů a soukromí apod.),

- odpovědnost za škodu na vnesených a odložených věcech,

- odpovědnost za porušení dobrých mravů (jednání v rozporu s dobrými mravy, žaloby na poskytovatele 
zdravotních služeb pro nedůstojné chování personálu k pacientovi a porušení jeho osobní důstojnosti).

Pracovněprávní (výpověď)

Správní (Správní právo, přestupky, společenské vztahy)

Disciplinární (cestou ČLK, stížnosti)



Kompetence ve Vzdělávacím programu 2018

• Odborná způsobilost – po absolvování fakulty a zkoušky po kmeni
• mám kompetenci, pracuji bez odborného dohledu

• nemám kompetenci, pracuji pod odborným dohledem 

• Specializovaná způsobilost – po atestaci

• Kompetence k činnosti – v průběhu celého vzdělávání, uděluje 
školitel/primář/přednosta

• lze nepřijmout



Odborná / specializovaná způsobilost

• Odborná způsobilost opravňuje k výkonu povolání
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta na území České republiky jako lékař, zubní 
lékař a farmaceut pod odborným dohledem.

• Specializovaná způsobilost opravňuje lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta k samostatnému výkonu povolání na území České 
republiky bez odborného dohledu.



Dozor / dohled

• Odborný dozor vykonává lékař se specializovanou způsobilostí v daném oboru přítomný ve 
zdravotnickém zařízení, který musí být fyzicky dosažitelný do 15 minut.

• Lékař po získání certifikátu o absolvování základního kmene vykonává činnost lékaře ve svém 
oboru pod odborným dohledem. Odborný dohled vykonává lékař se specializovanou způsobilostí 
v daném oboru, a to nepřetržitou telefonickou dostupností a fyzickou dosažitelností do 30 minut.

• Bez odborného dohledu může vykonávat činnosti v rozsahu znalostí a dovedností získaných 
vzděláváním v základním kmeni.



Kompetence po kmeni 

Úspěšným absolvováním zkoušky po ukončení anesteziologického kmene a získáním certifikátu o absolvování 

anesteziologického kmene získá anesteziolog kompetence k vykonávání níže uvedených činností pod dohledem. 

Provedení předanestetického vyšetření, zhodnocení rizika, příprava pacienta k operačnímu výkonu, plán anesteziologické péče, indikace a rozsah 

pooperačního monitorování a určení cílového oddělení (standard, JIP, ARO). 

Podání celkové a regionální anestezie k plánovaným diagnostickým a léčebným výkonům u dospělých pacientů ASA I-III. 

Zajištění a ošetření pacienta v pooperačním období včetně zabezpečení systémové i regionální analgesie; včasná rozpoznání, diagnostika a léčení 

vzniklých komplikací. 

Základní zajištění pacientů s náhlým selháním životních funkcí či pacientů takovým selháním bezprostředně ohrožených včetně zabezpečení 

nezbytné konsiliární spolupráce a indikace a zahájení orgánové podpory. 

Diagnostika a léčba základních poruch vnitřního prostředí, zajištění nutriční podpory. 
Diagnostika a léčba nejčastějších infekčních stavů v intenzivní péči. 

Kardiopulmonální resuscitace ve všech věkových skupinách, poresuscitační péče u dospělých. 

Činnosti nad rámec výše uvedených kompetencí jsou vykonávány pod dozorem. Školitel může udělit kompetenci k vykonávání 

dalších činností pod dohledem po nabytí příslušných teoretických znalostí a praktických dovedností. 



Sbírka zákonů – Vyhláška 282/2019

• Ke kmeni 30 měsíců na akreditovaném pracovišti

• Povinná zkouška + kurz (již nikoliv test)

• Přihláška ke zkoušce ne dříve než 60 dní po splnění podmínek (praxe, kurzy)

• Komise 3-členná

• K atestaci 24 měsíců po kmeni

• Povinná zkouška + doporučený kurz (již nikoliv test)

• Komise 4-členná

• Přihláška ke zkoušce ne dříve než 60 dní po splnění podmínek (praxe, kurzy)
• nově povinný Kurz simulační medicíny (16 hodin) na akreditovaném pracovišti



Sbírka zákonů - Vyhláška 221/2018

• Základní kmen 6 měsíců ARO+Ch+interna (akreditováno ZZ)
• 1500 anestezií, 100 příjmů do IP

• Akreditace I. typu (akreditováno pracoviště)
• 3500 anestezií, 100 příjmů do IP, 5 základních oborů (2 smluvně)

• Akreditace II. typu (akreditováno pracoviště)
• 10000 anestezií, 300 příjmů do resuscitační péče, všechny obory (3 smluvně)




