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Úvod
Za téma své diplomové práce jsem si zvolila problematiku trestněprávní
odpovědnosti ve zdravotnictví, která je v praxi hojně diskutována i judikována, a
v současné době též velmi aktuální. Zdravotnické právo dnes patří k velmi progresivním
právním odvětvím, které mi bylo v rámci mého studia zároveň nejbližší, a z tohoto
důvodu jsem se rozhodla tuto práci postavit na vzájemné závislosti zdravotnictví a
trestního práva, které je v medicínské oblasti poměrně nadužíváno.
Se stále pokročilejším vývojem v oblasti medicíny je paradoxně kladen větší
tlak na samotné lékaře, kdy se trestní oznámení stalo jedním z nejpoužívanějších
prostředků ochrany nespokojených pacientů. Každý léčebný zásah do lidského
organismu však s sebou nese určité riziko. S ohledem na množství hypotéz a jevů, se
kterými se lze v medicíně setkat, a jež mohou mít celou řadu příčin, tak nelze úspěch
lékařského zákroku vždy zaručit. Při řešení otázek odpovědnosti ve zdravotnictví je
proto třeba objektivně posuzovat, zda byl postup lékaře správný a zda došlo k naplnění
všech zákonných předpokladů pro vznik odpovědnosti. To představuje jeden z hlavních
problémů, kterému se chci ve své práci zabývat.
Cílem této diplomové práce je přehledně a uceleně shrnout problematiku
trestněprávní odpovědnosti ve zdravotnictví, s důrazem na rozbor vybraných trestných
činů, kterých se lze v souvislosti s poskytováním zdravotní péče dopustit. Práce tak
pokrývá poměrně širokou škálu předmětů regulace a právních institutů zdravotnického a
trestního práva a vzájemných souvislostí mezi nimi. S ohledem na nežádoucí trend
přílišné kriminalizace lékařů bych také ráda zdůraznila povahu trestního práva, jakožto
prostředku poslední instance. Pozornost je věnována i ostatním druhům právní
odpovědnosti, u kterých jsem provedla komparaci s odpovědností trestněprávní, a
zároveň poukázala na jejich vzájemnou provázanost, kdy jedno protiprávní jednání
může vést ke vzniku hned několika druhů odpovědnostních vztahů. V závěrečné části
práce se pak zaměřím na procesněprávní problematiku znaleckých posudků a jejich
význam při uplatňování nepříznivých následků proti lékaři. Zde jsem si vytyčila za cíl
poukázat na nejčastější problémy, se kterými se lze v praxi setkat a současně upozornit
na nutnost kvalitnější právní úpravy této oblasti.

1

Se zřetelem na logickou strukturu je diplomová práce vnitřně členěna do 4
kapitol, jež na sebe systematicky navazují. Metodu zpracování jsem zvolila analytickou,
místy doplněnou o metodu komparativní a deskriptivní. Pro ucelený náhled na danou
problematiku jsou pak jednotlivá témata uchopena pomocí syntézy.
Při vypracování diplomové práce jsem čerpala informace

především

z odborných knižních publikací, právních předpisů a odborných článků. Významným
zdrojem pro analýzu dané problematiky byla v neposlední řadě i vybraná soudní
judikatura, která je spolu s úvahami de lege ferenda vyjádřena u stěžejních
trestněprávních institutů.
Diplomová práce je zpracována podle stavu právních předpisů platných a
účinných k 30. 10. 2017.
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1. Odpovědnost jako právní institut
Odpovědnost je považována za jeden z obecných mechanismů fungování práva.
Směřování fyzických a právnických osob k odpovědnosti za jejich jednání je pak
jedním ze základních smyslů práva jako takového. 1 Ve zdravotnictví představuje
problematika právní odpovědnosti a rizika, které při poskytování zdravotní péče vzniká,
jeden z nejsložitějších problémů.

1.1 Obecně k problematice právní odpovědnosti ve zdravotnictví
Mít dobré znalosti o právech a povinnostech občanů i zdravotnických pracovníků
lze považovat za důležitou podmínku pro zkvalitňování péče o zdraví, a základní
stavební kámen pro dobrý vztah mezi lékařem a pacientem. Zdravotnická povolání
s sebou nesou vysokou míru odpovědnosti za jejich výkon, kdy i to nejmenší pochybení
může vést k nenapravitelnému, mnohdy až tragickému následku. Již samotné
uvědomění si této míry odpovědnosti může u některých zdravotnických pracovníků,
zejména u lékařů a zdravotních sester, vyvolávat nepříjemný pocit. Navíc v dnešní
době, kdy bývají spory mezi lékaři a pacienty značně medializovány a společnost
reaguje na nesplnění povinnosti nebo nezdar lékařského zákroku silně podrážděně.
Práce lékaře je již sama o sobě ve všech ohledech velmi náročná, a se zohledněním
často se vyskytujících faktorů jako je například únava, stres a přetížení, roste i riziko
vzniku možných chyb a zároveň i obava z právní odpovědnosti. Taková situace pak
může vést k tomu, že bude lékař upřednostňovat spíše odvrácení případného postihu
před zájmem nemocného. 2
S právem zdravotnického pracovníka na určitou míru rizika úzce souvisí i
vědeckotechnický pokrok v oblasti medicíny, jelikož bez přípustnosti rizika by
medicína neměla možnost dalšího rozvoje. Odmítnutí práva na riziko by tak mohlo mít
za následek opuštění od vědeckých experimentů, které vytvářejí podmínky pro aplikaci
nových metod a postupů, včetně léčiv a zdravotnického materiálu. 3 Je třeba si uvědomit,

1

VALUŠ, A.: Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Praha: Leges,
2014, s. 63
2
STOLÍNOVÁ J., MACH J.: Právní odpovědnost v medicíně, Praha: Galén, 2010, s. 13-18
3
MITLOHNER, M.: K problematice rizika a odpovědnosti ve zdravotnictví, Právní praxe, 10/1996, s.
642
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že se lékař v rámci své zdravotnické profese nemůže zcela vyvarovat určitých chyb a
nezdarů, které pak samy o sobě nemusí automaticky zakládat právní odpovědnost.
Z tohoto důvodu je také nezbytné stanovit přesná právní kritéria pro lékařské zákroky
spojené s rizikem. Předpoklady vzniku právní odpovědnosti ve zdravotnictví jsou:
a) protiprávní jednání,
b) škodlivý následek,
c) příčinný vztah (kauzální nexus) mezi jednáním a následkem, a
d) zavinění. 4
Jednání bývá obecně označováno jako jistý projev vůle ve vnějším světě, a může
mít formu aktivního konání (chirurgický zákrok, odebrání krve, injekce) nebo naopak
pasivního opomenutí (neposkytnutí potřebné pomoci nebo péče). Vůle představuje
vnitřní složku jednání, zatímco samotný projev vůle navenek je její vnější složkou. Zde
dochází k takzvané jednotě mezi psychickou a fyzickou stránkou jednání. 5 Jednání,
které vede ke vzniku škodlivého následku a následné odpovědnosti, musí být
protiprávní. Takové jednání musí být tedy v rozporu s povinnostmi zdravotnických
pracovníků. V případě lékaře se bude typicky jednat o postup „non lege artis“6, zásah
do integrity pacienta nebo zákrok bez informovaného souhlasu.
Škodlivý následek představuje porušení hodnot, které jsou chráněny zákonem.
Škodlivým následkem však může být i samotné ohrožení, tedy reálné nebezpečí vzniku
nežádoucího stavu – např. při neposkytnutí pomoci nemusí nutně dojít k následku ve
formě škody na zdraví, ale již samotné neposkytnutí pomoci (opomenutí) je vnímáno
jako onen škodlivý následek, a je tak ohrožením právem chráněných hodnot.7 Ve
zdravotnictví je za škodlivý následek považována například porucha zdraví nebo
důležitých orgánů, či ztížení společenského uplatnění.
Příčinný vztah neboli kauzální nexus je spojením výše uvedeného protiprávního
jednání s jeho škodlivým následkem. Za příčinu považujeme každý jev, bez kterého jiný

4

STOLÍNOVÁ J., MACH J.: Právní odpovědnost v medicíně, Praha: Galén 2010, s. 19, s.20
JELÍNEK J. a kol: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, s.
180
6
Srov. § 4 odst. 5 zákona č. 372/2001 Sb., o zdravotních službách (dále jen ZZS) podle kterého se
poskytováním zdravotních služeb na náležité odborné úrovni rozumí poskytování zdravotních služeb
podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta,
s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.
7
STOLÍNOVÁ J., MACH J.: Právní odpovědnost v medicíně, Praha: Galén, 2010, s. 20
5
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jev nenastal, a to způsobem co do rozsahu následku, místa, času apod. To, zda škodlivý
následek nastal v důsledku samotného jednání nebo působením více vlivů není v tomto
případě relevantní. 8 Správné určení příčinné souvislosti mezi škodou na zdraví a
jednáním zdravotnického pracovníka hraje v medicínsko-právních sporech významnou
roli, avšak samotné posouzení existence příčinného vztahu není snadné. Každá porucha
zdraví může mít více příčin a mnohdy není možné s jistotou určit příčinný vztah mezi
zásahem do pacientova těla a vzniklým následkem. Lidský organismus je
nepředvídatelný a vzniklá újma na zdraví může být následkem chybného lékařského
zákroku nebo naopak vrozené vady, či skryté choroby pacienta.9 Je tedy obtížné
vyjadřovat se při posuzování této problematiky s kategorickou jistotou, která se však
pro rozhodnutí soudu jeví jako nezbytná. Nejvyšší soud České republiky ve svém
rozhodnutí10 judikoval, že příčinná souvislost musí být prokázána bezpečně, takřka na
sto procent, kdy pouhá pravděpodobnost, že určité jednání mohlo způsobit škodlivý
následek, není dostačující. Důkazní břemeno o tvrzené příčinné souvislosti je přitom na
straně žalobce a jeho neunesení může zapříčinit neúspěch v daném sporu.11 Ústavní
soud nicméně považuje ono „stoprocentní“ prokázání příčinného vztahu za
nedosažitelné a nereálné, a ve svém rozhodnutí dokonce vyslovil myšlenku na změnu
v přístupu k požadovanému prokazování příčinné souvislosti ve sporech o náhradu
škody na zdraví. Inspiraci lze podle jeho slov hledat v zahraničních právních řádech,
konkrétně v systému common law, který při prokazování příčinné souvislosti opustil
onen požadavek „pravděpodobnosti“ a nahradil jej doktrínou tzv. „ztráty šance“ či
„ztráty očekávání“ (Loss of Chance, Loss of Expextation), na základě které dochází
k odhadování pravděpodobnosti šancí na zlepšení zdravotního stavu u konkrétního
postupu a následné reflexi, zda jsou tyto šance vyšší nebo nižší než při nenarušeném
chodu věcí. 12
Zavinění je jediným subjektivním předpokladem vzniku právní odpovědnosti. Je
to vnitřní, psychický vztah člověka k jeho protiprávnímu jednání, následkům takového
jednání a příčinné souvislosti. Zavinění se skládá ze složky vědění, která je
charakterizována jako intelektuální, a složky volní, zahrnující vnitřní zaměřenost

8

STOLÍNOVÁ J., MACH J.: Právní odpovědnost v medicíně, Praha: Galén, 2010, s. 20
CÍSAŘOVÁ D., SOVOVÁ O. a kol.: Trestní právo a zdravotnictví, druhé, upravené a rozšířené vydání.
Praha: Orac, 2004, s. 91,92
10
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 9. 1990, sp.zn: 1 Cz 59/90
11
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 11. 2003, sp.zn.: 25 Cdo 168/2003
12
Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 12. 8. 2008, sp. zn.: I. ÚS 1919/08
9
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pachatele, tedy rozhodnutí jednat určitým způsobem se znalostí věci. 13 Tradičně se
rozlišují čtyři formy zavinění, a to úmysl přímý, úmysl nepřímý, nedbalost vědomá a
nedbalost nevědomá. Zatímco v rámci trestního práva představuje zavinění obligatorní
předpoklad pro vznik odpovědnosti, v oblasti práva občanského se ve většině případů
setkáváme s tzv. objektivní odpovědností, kde se zavinění nepožaduje.

1.2 Druhy právní odpovědnosti ve zdravotnictví
Na institut právní odpovědnosti lze nahlížet z pohledu různých právních odvětví,
v nichž se vyskytuje. Český právní řád rozeznává v kontextu zdravotnického práva
odpovědnost občanskoprávní, trestněprávní, pracovněprávní, správní a disciplinární.
Primárním pilířem zpracovávané problematiky bude pochopitelně odpovědnost
trestněprávní, která je ovšem v mnoha případech velmi úzce spojena se vznikem
ostatních druhů právní odpovědnosti, kdy například jedno protiprávní jednání může mít
za následek vznik hned několika druhů odpovědnostních vztahů. Jednotlivé
odpovědnosti jsou však na sobě procesně nezávislé a řeší se v samostatných řízeních.14
V následujících podkapitolách se tedy pokusím poukázat na provázanost jednotlivých
druhů právních odpovědností a zároveň o jejich komparaci s odpovědností trestněprávní
v rámci zdravotnického práva.

1.2.1 Občanskoprávní odpovědnost
S ohledem na nedávnou rekodifikaci občanského práva došlo i k podstatným
změnám v oblasti zdravotnictví. Současná právní teorie se shoduje, že základním
východiskem vztahu lékaře a pacienta je občanskoprávní smlouva, a že má tedy tento
vztah pevné základy v soukromém právu. Tento závěr však nebyl ještě v nedávné době
obecně přijímán. Za minulého režimu, kdy byly zásadně jakékoliv služby poskytovány
prostřednictvím státních organizací a družstev, nebylo na poskytování zdravotní péče
nahlíženo jako na službu státu jeho občanům. Tyto názory byly jakýmsi odrazem
totalitního uspořádání společnosti, kdy docházelo k regulaci ryze privátních záležitostí

13

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 13.2.2007, sp. zn.: II. ÚS 36/04
TĚŠÍNOVÁ J., ŽĎÁREK R., POLICAR R.: Medicínské právo. 1 vydání, Praha: C.H. Beck, 2011,
s.329
14
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primárně prostřednictvím veřejného práva. Na základě současné právní úpravy však lze
konstatovat, že k realizaci právního vztahu mezi lékařem a pacientem dochází, na rozdíl
od původního paternalismu spojovaného s veřejnoprávní úpravou, především v rovině
soukromého práva.15 K této skutečnosti Doležal výstižně uvedl, že zákon č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále také jako NOZ) „…učinil finální krok k překonání názorů o
veřejnoprávní povaze vztahu poskytovatele zdravotních služeb a pacienta a zařadil
s konečnou platností tento vztah zpět do práva soukromého, kam historicky vždy
patřil.“16
Vztah zdravotnického zařízení a pacienta je tedy dominantně soukromoprávní,
nejčastěji smluvní povahy, a je založen na principu autonomie pacienta. Navzdory
veškerým zvláštnostem medicíny, které výrazně zasahují do nejcitlivější sféry člověka,
je léčení lidí určitým druhem poskytování služby, kde jeden subjekt (poskytovatel
zdravotní péče) plní ve prospěch jiného (pacienta). Samotné plnění je pak
uskutečňováno ve formě vyšetřovacích a léčebných zákroků, při kterých není
garantován úspěšný výsledek v podobě zaručeného uzdravení pacienta, ale odbornost a
přiměřená míra kvality činnosti.17
Odpovědnost, a z ní vyplývající sankce, je rovněž realizována soukromoprávní
cestou. Na pojetí občanskoprávní odpovědnosti existuje celá řada názorů, v současné
době však v české právní teorii dominují dva přístupy:
1) Odpovědnost jako sankce – podle níž představuje odpovědnost sekundární
povinnost, která nastupuje v případě porušení povinnosti primární;
2) Odpovědnost jako hrozba sankcí – dle této koncepce se odpovědnost rozpadá do
dvou fází, a to fáze vznikající spolu s primární povinností, spočívající
v odpovědnosti za řádné plnění primární povinnosti, a dále pak fáze aktivizace
odpovědnosti v okamžiku porušení primární povinnosti. 18
Až do nedávna převažovala v české právní nauce koncepce první, avšak nový
občanský zákoník se od tohoto pojetí odchyluje a přiklání se spíše k druhému přístupu,

15

VALUŠ, A.: Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Praha: Leges,
2014, s. 15-17
16
DOLEŽAL, T.: Poskytování zdravotních služeb po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.
Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2013, roč. 3, č. 2, s. 2
17
ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.: Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 296
18
VALUŠ, A.: Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Praha: Leges,
2014, s. 63, 64
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podle kterého člověk odpovídá za své jednání v plném rozsahu, a odpovídá tak
především za to, že se chová řádně, po právu a že splní své povinnosti.19
Občanskoprávní odpovědnost vůči pacientovi vzniká především poskytovateli
zdravotní péče, kterým může být poskytovatel dle zákona o zdravotních službách20
(např. lékař), ale i jiná osoba pečující o zdraví druhého člověka (např. léčitel).
Nejčastějším případem občanskoprávní odpovědnosti ve zdravotnictví je odpovědnost
za škodu21, kdy způsobení újmy pacientovi spočívá buď v ublížení na zdraví, zásahu do
osobnostních práv pacienta, anebo nejčastěji v kombinaci obou těchto následků. Nutno
podotknout, že poskytovatel zpravidla neodpovídá za dosažení příznivého výsledku, ale
pouze za vynaložení náležitého úsilí. Pokud tedy poskytovatel postupoval odborně
správně, avšak provedený zákrok nedosáhl žádoucího účinku, jeho povinnosti byly
přesto splněny a újma ve formě zhoršení zdravotního stavu jde na vrub pacienta.
V ojedinělých případech se však lze setkat i s tím, že se poskytovatel sám zaváže
k odpovědnosti za dosažení určitého výsledku (např. u výkonu estetické medicíny).

22

Dle občanského zákoníku rozlišujeme v obecné rovině odpovědnost za porušení
zákona a odpovědnost za porušení smluvní povinnosti. I přesto, že většina lékařských
zákroků probíhá právě na základě inominátních smluv, u odpovědnosti za porušení
smlouvy není vyžadováno zavinění. Na rozdíl od porušení zákonné povinnosti, u které
je zavinění presumováno ve formě nedbalosti.23 Specifické situace s mírně odlišným
právním režimem představují v rámci vztahu lékaře a pacienta zvláštní formy
odpovědnosti, a to odpovědnost za škodu způsobenou vadou věci, či škodu způsobenou
informací nebo radou. V těchto případech není zavinění předpokladem vzniku
odpovědnosti a odpovědný subjekt má možnost se odpovědnosti zprostit, prokáže-li, že
byl naplněn některý ze zákonem stanovených liberačních důvodů (např. že nemohla
nezaviněnému škodlivému následku zabránit ani s vynaložením veškerého úsilí).
Porušení povinnosti ze strany lékaře vede ke vzniku dvou nových povinností, a
to povinnosti nahradit majetkovou újmu (která se též označuje jako škoda), spočívající

19

Důvodová zpráva k občanskému zákoníku. Nový občanský zákoník [online]. 2014 [cit. 2016-11-10].
Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovanaverze.pdf
20
Z.č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
21
STOLÍNOVÁ J., MACH J.: Právní odpovědnost v medicíně, Praha: Galén, 2010, s. 71
22
ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.: Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 296
23
Srov. § 2911 Občanského zákoníku: Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné
povinnosti, má se za to, že škodu zavinil z nedbalosti.
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v újmě na jmění poškozeného, a povinnosti poskytnout zadostiučinění za újmu
nemateriální neboli nemajetkovou. Pro náhradu škody platí obecné pravidlo náhrady
skutečné škody (damnum emergens) a ušlého zisku (lucrum cessans).24 Ve většině
případů je protiprávním jednáním lékaře způsoben zásah do osobnostních práv pacienta,
který je jako újma nemajetková následně kompenzován zadostiučiněním dle § 2956 a §
2958 občanského zákoníku. Zákon nicméně uvádí i určité specifické druhy náhrady
škody, například náklady spojené s péčí o zdraví25, či náklady pohřbu26. Na rozdíl od
škody, nastává povinnost k náhradě nemajetkové újmy pouze v zákonem stanovených
případech, nebo pokud je tak výslovně ujednáno ve smlouvě, a samotná existence
takové škody musí být poškozeným prokázána a vyčíslena. V souvislosti se spory mezi
lékařem a pacientem občanský zákoník výslovně upravuje nároky na náhradu
nemajetkové újmy vzniklé v důsledku způsobení újmy na zdraví. 27 Jedná se o náhradu
vytrpěné bolesti (tzv. bolestné) a náhradu za ztížení společenského uplatnění. Tyto
druhy nemajetkové újmy znalo občanské právo již za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb.,
avšak nový občanský zákoník přinesl výrazný posun co do rozsahu poskytovaného
zadostiučinění, respektive co do způsobu jeho určení. Zatímco dříve byla výše náhrady
určována prostřednictvím vyhlášky Ministerstva zdravotnictví28, nový občanský
zákoník tuto koncepci opustil a stanovil dvě zásady, dle kterých se určí výše náhrady za
nemajetkovou újmu. Jedná se o zásadu plné kompenzace a zásadu slušnosti, které
představují obecný hodnotový posun blíže k individualitě a autonomii člověka, jenž je
rovněž základem celého občanského zákoníku. 29 Zároveň tak zákon počítá se silnou rolí
soudů, které budou vždy v jednotlivých případech individuálně zkoumat veškeré
relevantní okolnosti a nebudou vázány tabulkami a paušální výší náhrady škody. 30
Nad rámec výše uvedených druhů újmy, které občanský zákoník konkrétně
vymezuje, bych ráda zmínila i zcela specifické druhy majetkové i nemajetkové újmy,
které se ve sporech mezi lékařem a pacientem též vyskytují. Je jimi újma způsobená

24

Srov. § 2952 Občanského zákoníku: Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk).
Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu
poskytl náhradu.
25
Srov. § 2960 občanského zákoníku
26
Srov. § 2961 občanského zákoníku
27
Srov. § 2958 občanského zákoníku
28
Vyhláška č. 440/2001 Sb. O odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
29
VALUŠ, A.: Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Praha: Leges,
2014, s. 75
30
DOUBEK, P.: Odškodnění újmy na zdraví v českém právu – příliš rigidní, nebo právní jistotu
přinášející? Právní rozhledy 2012, č. 23-24, s. 81
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nechtěným početím a nechtěným dítětem (doktrína představující tři zvláštní žalobní
nároky Wrongful Birth, Wrongful Conception a Wrongful Life) a dále újma spočívající
ve ztrátě naděje na zlepšení zdravotního stavu či celkové uzdravení (Loss of Chance).
V České republice jsou sice žaloby tohoto typu velmi vzácné, nicméně i v této oblasti
jsme se před pár lety mohli setkat s mediálně známými případy, jejichž předmětem
ovšem nebyla náhrada újmy na zdraví, nýbrž zásah do osobnostních práv. Jako příklad
si můžeme uvést rozsudek Krajského soudu v Brně, kterým bylo pacientce přiznáno
zadostiučinění ve výši 80.000,- Kč za porušení práva svobodně rozhodnout o svém
mateřství, kdy pacientka následkem non lege artis provedené interrupce porodila zdravé
dítě.31
S ohledem na význam lidského života a zdraví, jakožto přední hodnoty, se
v určitých případech nelze obejít též bez trestního postihu. Ve věcech chybného postupu
zdravotnických pracovníků by přesto základním prostředkem ke zjednání nápravy měla
být právě občanskoprávní odpovědnost, která pro pacienta představuje relativně nejlepší
vyhlídku k dosažení kompenzace způsobené újmy. Jak uvádí P. Šustek: „efektivní
prosazování občanskoprávní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb, je nakonec
i v zájmu samotných zdravotnických pracovníků, neboť snižuje společenskou poptávku
po jejich trestním stíhání za nesprávný postup.“32

1.2.2 Pracovněprávní odpovědnost
O pracovněprávní odpovědnosti hovoříme pouze u zdravotnických pracovníků,
kteří jsou v pracovněprávním vztahu, kdy se jedná o odpovědnost lékaře jako
zaměstnance vůči zaměstnavateli (zdravotnickému zařízení). Ona vázanost na
pracovněprávní vztah je v porovnání s ostatními odpovědnostními vztahy (například
trestněprávními) určitou zvláštností. 33 Odpovědnost se v rovině pracovního práva může
projevit dvěma způsoby, kdy jednak dochází v důsledku porušování pracovní kázně a
neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnance k výpovědi, popřípadě okamžitému
ukončení pracovního poměru, nebo v druhém případě k odpovědnosti za škodu, kterou

31

Rozsudek Krajského soudu v Brně, ze dne 29.2.2008, sp. zn. 24 C 66/2007
ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.: Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 298
33
HŮRKA P. a kol.: Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 408.
32
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svým jednáním způsobil zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 34
Povinností zaměstnance je vykonávat práci dle pokynů zaměstnavatele,
v případě, že jsou tyto pokyny v souladu se zákonem. Zdravotní sestra tak má povinnost
plnit úkoly uložené lékařem, který je dále povinen postupovat dle pokynů nadřízeného,
např. primáře. V případě, kdy by splnění příkazu nadřízeného však znamenalo porušení
zákonné povinnosti, nesmí zaměstnanec podle takového pokynu postupovat. Zde je
třeba rozlišovat mezi pokynem k postupu, který je non lege artis, a postupem, který je
sice v souladu se současnými dostupnými poznatky vědy, avšak není podřízeným
lékařem v daném případě považován za vhodnou léčebnou metodu.
Dodržování právních předpisů vztahujících se k výkonu povolání je zákonnou
povinností každého zaměstnance. Vedle pokynů nadřízeného je lékař také povinen plnit
povinnosti vyplývající se zákona o zdravotních službách a ostatních právních předpisů,
především vykonávat své povolání svědomitě, na náležité odborné úrovni a vytvořit
podmínky k zajištění uplatňování práv a povinností pacientů a zdravotnických
pracovníků při poskytování zdravotních služeb,35 kdy porušení těchto zákonných
povinností představuje závažné porušení pracovní kázně. Zaměstnanec má také
povinnost dodržovat i ostatní předpisy vztahující se k výkonu povolání (např. nařízení
ředitele nemocnice), ale pouze v případě, že byl s nimi řádně seznámen. Zákon dále
ukládá určité zvláštní povinnosti, které zavazují pouze vedoucí zaměstnance, a ze
kterých též vyplývá určitá odpovědnost za podřízené pracovníky. Z hlediska
zdravotnictví je důležitá především povinnost vedoucích zaměstnanců vytvářet příznivé
podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců. 36
Porušování pracovní kázně a neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance vedou
ve většině případů k ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Na rozdíl
od zaměstnance, který může rozvázat pracovní poměr výpovědí z jakéhokoliv důvodu
nebo bez uvedení důvodu, může být výpověď z pracovního poměru dána zaměstnanci
pouze z důvodů taxativně uvedených v zákoníku práce. Nelze však pouze odkázat na
příslušné ustanovení zákoníku práce, ale je třeba vymezit konkrétní skutkové důvody
výpovědi. Výpověď lze dát zaměstnanci také v případě, kdy jsou dány důvody pro

34

§ 250 odst.1 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 45 odst. 1, z.č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
36
STOLÍNOVÁ J., MACH J.: Právní odpovědnost v medicíně, Praha: Galén, 2010, s. 96
35
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okamžité zrušení pracovního poměru, nebo pro závažné porušení povinností
vyplývajících z právních předpisů.

37

Zda došlo k závažnému či hrubému porušení je

vždy nutné posuzovat s ohledem na konkrétní okolnosti každého jednotlivého případu,
se zohledněním míry odpovědnosti, která je s výkonem konkrétní práce spojena.
Například předčasný odchod ze zaměstnání může být na běžném pracovišti hodnocen
pouze jako méně závažné porušení, zatímco v rámci zdravotnického pracoviště může
být takové jednání považováno nejen za závažné porušení právních předpisů, ale bude-li
takovým jednáním ohroženo zdraví či život nemocných, může jít současně i o trestný
čin. Podobným příkladem může být i opomenutí zdravotní sestry podat pacientovi
životně důležitý lék, který představuje zvlášť hrubé porušení právních předpisů a rovněž
může vést ke vzniku trestněprávní odpovědnosti. 38
Odpovědnost zaměstnance za škodu je postavena na principu zavinění a
zaměstnanec tak zásadně neodpovídá za škodu, kterou svým jednáním nezavinil.
Důkazní břemeno nese zaměstnavatel, a jestliže se mu zavinění zaměstnance nepodaří
bezpečně prokázat, nemůže po něm požadovat náhradu škody. V případě, že byla škoda
způsobena též porušením povinností ze strany zaměstnavatele, bude odpovědnost
zaměstnance poměrně omezena. 39 Za škodu způsobenou nemocnému při poskytování
zdravotní péče tak nikdy neodpovídá zaměstnanec, ale poskytovatel – zdravotnické
zařízení. Pokud však škoda vznikla zaviněním zaměstnance, může vůči němu
zaměstnavatel uplatnit regresní nárok na náhradu škody, a to v limitované výši. Na
druhou stranu, zdravotnické zařízení pacientovi za vzniklou škodu neodpovídá, pouze
pokud prokáže, že škodu nezavinilo, přičemž důkazní břemeno je na poskytovateli
zdravotní péče, nikoliv na pacientovi. Zde je vhodné zmínit, že žaloba o náhradu škody
v rámci občanskoprávního řízení se podává proti zdravotnickému zařízení, nikoli proti
jeho zaměstnanci. Odpovědnost za škodu vůči pacientovi má zaměstnanec jen v případě
tzv. excesu (např. kauza heparinových vražd pacientů v Havlíčkově Brodě).40 Jak uvádí
J. Stolínová41 „v praxi pak dochází k situacím, že zatímco zdravotnické zařízení za
škodu způsobenou nemocnému odpovídá, zavinění zaměstnance se prokázat nepodaří, a
ten pak za vzniklou škodu odpovídat nebude“.

37

Srov. § 50 odst. 2, odst. 4, §52 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce
STOLÍNOVÁ J., MACH J.: Právní odpovědnost v medicíně, Praha: Galén, 2010, s. 99
39
§250 odst. 2, z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce
40
MACH, J.: Lékař a právo – Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky, Praha: Grada, 2010, s. 41
41
STOLÍNOVÁ J., MACH J.: Právní odpovědnost v medicíně, Praha: Galén, 2010, s. 104
38
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1.2.3. Správní odpovědnost
Porušení norem správního práva vede ke vzniku veřejnoprávní odpovědnosti
vůči orgánům státní správy, a to odpovědnosti správní.

Velké množství správních

deliktů a jejich roztříštěnost v rámci několika různých právních norem je příčinou
nejednotné právní úpravy správního trestání. Ačkoliv ani samotný pojem správního
deliktu není legálně vymezen, dle D. Hendrycha jej můžeme definovat jako
„protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem, za které ukládá správní
orgán trest stanovený normou správního práva.“42 Stávající přestupkový zákon (z.č.
200/1990 Sb.) byl s účinností k 1.7.2017 nahrazen rovnou dvěma novými zákony
upravujícími oblast přestupkového práva, a to zákonem o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich (z.č. 250/2016 Sb.), který se věnuje především řízení o přestupcích, a dále
zákonem o některých přestupcích (z.č. 251/2016 Sb.), jehož hlavní obsah tvoří
stanovení jednotlivých skutkových podstat přestupků neuvedených ve zvláštních
právních předpisech. V případě poskytování zdravotních služeb se tak jedná o
přestupky, které jsou vymezeny v jednotlivých zákonech, upravujících dílčí oblasti
zdravotnictví (např. zákon o zdravotních službách nebo zákon o ochraně veřejného
zdraví). Jako příklad lze uvést správní delikty týkající se nezabezpečení osobních a
citlivých údajů před nepovolanými osobami, nebo poskytování zdravotních služeb bez
potřebného oprávnění. 43 Skutkové podstaty některých přestupků se prakticky shodují se
skutkovými podstatami trestných činů. Jedním protiprávním jednáním může dojít
k naplnění skutkové podstaty jak přestupku, tak trestného činu dle trestního zákoníku.
V tomto případě platí, že při splnění podmínky společenské škodlivosti má přednost
trestní zákoník a dané jednání tak bude kvalifikováno jako trestný čin. 44
Předchozí právní úprava rozlišovala přestupek a jiný správní delikt, s tím, že
rozdíl mezi těmito dvěma instituty byl především teoretický, kdy přestupku se mohla
dopustit pouze fyzická osoba a jiného správního deliktu osoba právnická, nebo fyzická
– podnikající. Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich tuto dualitu ruší,
a zavádí jednotný pojem „přestupek“ pro správní delikty fyzických i právnických osob,
čímž se pojetí přestupkového práva výrazně přiblížilo právu trestnímu. Dále se upustilo
od dosavadního pojmu sankce, které jsou nově označovány jako „správní tresty“, a
42

HENDRYCH D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 423
§ 115 z.č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
44
TĚŠÍNOVÁ J., ŽĎÁREK R., POLICAR R.: Medicínské právo. 1 vydání, Praha: C.H. Beck, 2011,
s.367
43
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zároveň byly zavedeny přitěžující a polehčující okolnosti, ke kterým bude při určení
druhu a výměry správních trestů přihlédnuto. 45
Pro oblast zdravotnictví je relevantní především § 11 zákona o některých
přestupcích, který se věnuje přestupku na úseku poskytování zdravotní péče. Fyzická
osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně zmaří, ztíží nebo ohrozí poskytnutí
zdravotní služby. Zde bude potřeba vždy zkoumat, zda šlo skutečně o úmyslné jednání,
jelikož většina deliktních jednání v oblasti zdravotnictví jsou jednáním nedbalostním,
kdy se jedná převážně o delikty ohrožovací, či znesnadňující činnost zdravotnických
pracovníků. O. Sovová uvádí jako příklad tohoto přestupku úmyslné skartování
zdravotnické dokumentace před uplynutím skartační doby, ve snaze zakrýt možné
pochybení. U skutkové podstaty týkající se právnických nebo podnikajících fyzických
osob pak postačí zavinění nedbalostní, například ve formě neexistence skartačního řádu.
V případě že tedy zaměstnanec skartuje dokumentaci z nedbalosti, nebude za tento čin
sám odpovědný, zatímco poskytovatel zdravotních služeb ano.46
Správní řád47 je procesní normou upravující postup při rozhodovací činnosti
správních orgánů. Podle citovaného zákona postupují orgány moci výkonné (např.
ministerstva), orgány územních samosprávních celků (např. krajské úřady, které mohou
zdravotnickým zařízením ukládat pokuty i zrušit registraci, a tím odejmout oprávnění
k poskytování zdravotní péče, jsou-li k tomu zákonné důvody), ale i jiné subjekty
vykonávající působnost v oblasti veřejné správy. Soukromý lékař se tak může setkat i se
správním řízením, které povede například orgán ochrany veřejného zdraví pro porušení
hygienických předpisů, Státní ústav pro kontrolu léčiv pro porušení právních předpisů o
léčivech nebo Úřad pro ochranu osobních údajů při porušení práva na ochranu osobních
údajů. 48

45

FILIPKOVÁ, P.: Změny v oblasti přestupkového práva – Co nás čeká a nemine? EPRAVO [online].
2016 [cit. 2017-09-27]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zmeny-v-oblasti-prestupkovehoprava-co-nas-ceka-a-nemine-103645.html
46
SOVOVÁ, O.: Informace k diplomové práci. Komentář k § 11 - Přestupek na úseku zdravotnictví.
[konzultace]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Centrum zdravotnického práva. 2017
47
Z.č. 500/2004 Sb., správní řád
48
MACH, J.: Lékař a právo – Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky, Praha: Grada, 2010, s. 42
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1.2.3 Disciplinární odpovědnost
Jakýmsi specifickým druhem správní odpovědnosti je odpovědnost disciplinární,
představující odpovědnost lékaře jakožto jednotlivce vůči profesním komorám.
Komory byly zřízeny zákonem č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České
stomatologické komoře a České lékárnické komoře (dále jen jako Komorový zákon),
který je vymezuje jako samosprávné stavovské organizace, které sdružují všechny
lékaře, stomatology a lékárníky zapsané

v komorou vedených seznamech.49

Disciplinární právo na rozdíl od práva trestního, nepůsobí erga omnes, ale pouze inter
partes – tedy v rámci daného společenství, v tomto případě profesních komor. Komory
vykonávají svou činnost v zájmu svých členů i v zájmu veřejném, a jejich disciplinární
opatření podléhají soudnímu přezkoumání. 50 Z hlediska ústavnosti, je již dlouho
diskutovanou otázkou problematika povinného členství v komorách. S ohledem na
zjevné zásahy státu nelze výkon tohoto povolání považovat za zcela svobodný a
neomezený. K této otázce se Ústavní soud vyjádřil ve svém nálezu tak, že „(…) institut
povinného členství je ospravedlnitelný tím, že organicky zajišťuje působnost České
lékařské komory vůči lékařům jako rozhodným adresátům právě tím, že jsou jejími
členy,“

51

a judikoval, že obligatorní členství v České lékařské komoře je tak v souladu

s ústavním právem na svobodu sdružování. 52
Jednou z nejvýznamnějších pravomocí komor je pravomoc disciplinární, která je
výsledkem delegace státního oprávnění rozhodovat o právech a povinnostech fyzických
osob a ukládat jim za porušování profesních povinností sankce. Mezi nejdůležitější
povinnosti členů komory patří především povinnost postupovat odborně a v souladu se
současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, povinnost postupovat při povolání
lékaře v souladu s etikou a povinnost vykonávat své povolání v souladu s platnými
právními normami. 53 Za tímto účelem vydávají příslušné komory etické kodexy a další
stavovské předpisy, které jsou pro její členy závazné. Tyto předpisy se ovšem vztahují
pouze na členy komory – vysokoškolsky vzdělané lékaře, a ze své působnosti tak
vylučují ostatní zdravotnické pracovníky, jako jsou například zdravotní sestry. Dle J.

49

§1 odst.2, z.č. 200/1991 Sb., komorový zákon
SOVOVÁ, O.: Zdravotnická praxe a právo. Praha: Leges, 2011, s. 304
51
Nález Ústavního soudu ze dne 14.10.2008, sp. zn. Pl. ÚS 40/06
52
Čl. 20 odst. 1, Čl. 27 odst. 1 z.č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
53
STOLÍNOVÁ J., MACH J.: Právní odpovědnost v medicíně, Praha: Galén, 2010, s. 131
50
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Stolínové by tak „nebylo na škodu, kdyby obdobný nástroj existoval i pro zdravotní
sestry a jiné zaměstnance, u kterých je etické jednání neméně důležité.“54
Stížnost na daného lékaře je oprávněn podat každý, a to nejen ten, který byl
lékařským úkonem dotčen. K šetření je příslušná Revizní komise okresního sdružení,
která následně podává návrh na zahájení disciplinárního řízení. Ve věci samé pak
rozhoduje Čestná rada okresního sdružení ČLK a Čestná rada ČLK, která při svém
rozhodování přihlíží k povaze skutku a jeho následkům, k okolnostem daného případu a
k míře zavinění. 55 Samotné řízení je pak ukončeno vydáním disciplinárního opatření,
které představuje pro lékaře sankci ve formě důtky, pokuty, podmíněného či
nepodmíněného vyloučení z komory.

54

STOLÍNOVÁ J., MACH J.: Právní odpovědnost v medicíně, Praha: Galén, 2010, s. 134
§ 10 odst. 3 Disciplinárního řádu České lékařské komory. • Disciplinární řád České lékařské komory
č.4, ČLK [online]. [cit. 2016-11-17] Dostupné z: http://www.clk.cz/oldweb/zakpred/predpis04.html
55
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2. Trestněprávní odpovědnost
Trestní odpovědnost – či hrozba takovéto odpovědnosti – působí skrze všechny
obory lidské činnosti a představuje důležitý nástroj, pomocí kterého dochází
k prosazování pravidel, jimiž se konkrétní činnost řídí. V trestním právu dochází
podobně jako v právu soukromém k potlačování protiprávních jednání, avšak ukládané
sankce nemíří primárně na náhradu způsobené újmy, ale jejich hlavním cílem je
především potrestání pachatele konkrétního protiprávního činu. Samotný trest působí
především preventivně a jeho smyslem je odrazovat od zakázaného chování, a to jak
generálně, tak i individuálně. Sankce či hrozby sankcí však nejsou jediným způsobem
prosazování dodržování pravidel. V rámci zdravotnictví dochází ve valné většině
případů k respektování norem dobrovolně a chtěně, nicméně ve zbývajících situacích
hraje právní odpovědnost nenahraditelný nástroj, především pro ochranu statků jako je
život, zdraví, soukromí a důstojnost člověka. 56
Používání prostředků trestního práva by však mělo být spíše výjimečné a mělo by
především směřovat na případy zcela zjevného porušení povinností zdravotníka, kterým
dochází k ohrožení zákonem chráněného zájmu. S ohledem na společenskou
prospěšnost zdravotnického povolání a vysokou míru rizika při provádění úkonů
zdravotní péče není nadměrná kriminalizace osob vykonávajících zdravotnické povolání
společensky žádoucí a je vnímána spíše negativně. Pokud je to tedy možné, měla by být
dávána přednost soukromoprávní odpovědnosti.
Abychom mohli posoudit, jaká forma z uvedených odpovědností se v konkrétním
případě uplatní, je nejdříve nutné zhodnotit, zda vůbec ke vzniku odpovědnosti došlo.
V případě zdravotnických pracovníků musí být nejprve splněny obecné předpoklady,
které jsou až na jisté odchylky pro všechny uvedené druhy odpovědnosti stejné.
Základní podmínkou pro uplatnění trestněprávní odpovědnosti je pak spáchání trestného
činu, přičemž musí být naplněny zákonné znaky trestného činu a zároveň musí být
splněn

požadavek

společenské

škodlivosti,

což

bude

podrobněji

rozebráno

v následujících kapitolách.

56

ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.: Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 327
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2.1 Trestní právo jako ultima ratio
Výkon zdravotnických povolání je v každodenní praxi provázen jistou mírou
rizika ohrožení společenských hodnot a zájmů, jako je především život, zdraví a lidská
důstojnost, přičemž ty nejvýznamnější z nich jsou chráněny trestním právem. Současně
je však třeba mít na paměti, že ne každé porušení či ohrožení trestním právem
chráněných zájmů, je vždy nutné stíhat prostřednictvím tohoto odvětví veřejného
práva. 57 Ve většině případů je porušení povinností ve zdravotnictví nedbalostního
charakteru, a stačí zde tedy využití ostatních druhů právní odpovědnosti. Úmyslné
trestné činy se ve zdravotnictví objevují jen výjimečně (např. případy tzv. heparinových
vražd, kdy pachatel zavraždil pacienty podáním heparinu – preparátu na ředění krve).58
V posledních letech můžeme zaznamenat rostoucí tendenci pacientů řešit
zdravotnické spory mimo jiné prostřednictvím trestních oznámení, pomocí kterých se
snaží přivodit trestní stíhání konkrétního zdravotnického pracovníka za postupy
prováděné při poskytování zdravotní péče. Orgány činné v trestním řízení musí v těchto
případech zvlášť pečlivě dbát na uplatňování zásady subsidiarity trestní represe a z ní
vyplývající pravidlo pojetí trestního práva jako tzv. ultima ratio (tj. krajní prostředek
ochrany jednotlivců a společnosti, a poslední možnost, jak napravit způsobenou
škodu).59 Trestní právo se tak uplatní pouze v těch nejzávažnějších případech. Díky jisté
specifičnosti výkonu lékařského povolání, působí ve zdravotnictví princip ultima ratio
významněji než v ostatních oborech lidské činnosti.60
Vedle preventivní, represivní a regulativní funkce, je dominantní funkcí trestního
práva ochrana společnosti a jednotlivce a nejdůležitějších společenských hodnot, včetně
života a zdraví občanů před kriminalitou. Právě tato ochranná funkce činí z trestního
práva nejzazší prostředek ochrany – prostředek tzv. poslední instance (ultima ratio).
Ochranná funkce trestního práva je omezena zásadou subsidiarity trestní represe, která
je zakotvena v § 12 odst. 2 trestního zákoníku následovně: „Trestní odpovědnost
pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené, lze uplatňovat pouze v případech
společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného

57

CIBULKA, K.: O některých otázkách trestního postihu ve zdravotnictví. Trestněprávní revue 3/2010.
Praha: C.H. BECK, 2010, s.69
58
SOVOVÁ, O.: Zdravotnická praxe a právo. Praha: Leges, 2011, s. 171
59
CIBULKA, K.: O některých otázkách trestního postihu ve zdravotnictví. Trestněprávní revue 3/2010.
Praha: C.H. BECK, 2010, s.69
60
SOVOVÁ, O.: Zdravotnická praxe a právo. Praha: Leges, 2011, s. 171
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právního předpisu.“ Z výše uvedeného vyplývá, že na protiprávní jednání je třeba
uplatňovat prostředky trestního práva až v krajních případech, jestliže k nápravě
důsledků takového jednání a účinné ochraně společnosti nestačí prostředky mírnější. Za
trestné

činy

mohou

výt

považovány

pouze

formy

těch

nejzávažnějších

protispolečenských jednání, a tam, kde postačí k regulaci prostředky jiných právních
odvětví, je použití trestního práva nejen nadbytečné, ale s ohledem na principy právního
státu též nepřípustné.61
Zásada subsidiarity trestní represe doplňuje formální pojetí trestného činu
definované v § 13 odst. 1 trestního zákoníku 62, a představuje tak určitý materiální
korektiv formálního pojetí trestného činu. Zákonodárce zmiňuje pojem společenské
škodlivosti, který nahradil dříve používaný výraz společenské nebezpečnosti, a uvádí,
že trestným činem by nemělo být každé jednání, které naplňuje znaky skutkové podstaty
trestného činu, ale mělo by jít primárně o jednání společensky škodlivé. Stupeň oné
společenské škodlivosti přitom musí být natolik vysoký, že by uplatnění odpovědnosti
dle jiného právního předpisu nebylo dostačující. Subsidiarita trestní represe je tak
významnou interpretační zásadou, jejímž smyslem je snaha vyhnout se řešení
bagatelních případů, které pro společnost zvýšené riziko nepředstavují. 63 Neznamená to
však, že by muselo nejdříve dojít k uplatnění prostředků ochrany podle jiných odvětví
práva, nebo že by se paralelní uplatnění trestní odpovědnosti spolu s jiným druhem
odpovědnosti vylučovalo. Trestní odpovědnost je vyloučena pouze v případech, ve
kterých lze uplatněním jiného druhu odpovědnosti dosáhnout reparačního a
preventivního cíle, a zároveň není vyžadována funkce represivní.

64

Se zásadou subsidiarity je úzce spojena zásada zákonnosti (nullum crimen sine
lege, nullum poena sine lege), která je zakotvena v § 12 odst. 1 trestního zákoníku 65, ze
kterého vyplývá, že jedině zákon stanoví, která činnosti je trestná a jakým trestem je
postihována. V případě posuzování trestní odpovědnosti poskytovatelů zdravotní péče
za činy spáchané v souvislosti s výkonem jejich povolání, je zásada zákonnosti
61

JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016,
s.33
62
Srov. § 13 odst.1 TZ: „Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a
který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“
63
JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016,
s.35
64
MUSIL, J.: Trestní odpovědnost jako prostředek ultima ratio, Kriminalistika č. 3/2012, s. 165
65
Srov. § 12 odst. 1 TZ: „Jen trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za
jejich spáchání uložit.“
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promítána do institutu přípustného rizika, který je v trestním zákoníku vyjádřen jako
okolnost vylučující protiprávnost66, a kterým se budu zabývat v jedné z následujících
kapitol.

2.2 Lege artis, non lege artis
Tento latinský pojem představuje pro oblast trestněprávní odpovědnosti jeden ze
stěžejních pilířů. V medicínsko-právních sporech je správná interpretace tohoto
slovního spojení základem pro rozhodnutí, zda došlo k pochybení zakládající
trestněprávní odpovědnost, či nikoliv. Samotné hodnocení toho, zda byl lékařský postup
proveden lege artis či non lege artis, však může být předmětem sporu a diskuzí
především s ohledem na skutečnost, že ačkoliv je tento pojem upraven hned v několika
právních pramenech, neexistuje pro něj žádná přesná legální definice. 67 Tento neurčitý
právní pojem je vykládán vždy ad hoc při posuzování konkrétního případu soudem, a
při jeho interpretaci je nutné vycházet z ustanovení jednotlivých právních předpisů
upravujících poskytování zdravotních služeb. 68
V průběhu let se soudní praxe ustálila na definici výstižně vymezené v rozsudku
Nejvyššího soudu ČR: „V trestněprávní nauce se běžně považuje za porušení lege artis,
pokud lékař při výkonu svého povolání nedodrží rámec pravidel vědy a medicínských
způsobů, a to v mezích daných rozsahem svých úkolů podle pracovního zařazení i
konkrétních podmínek a objektivních možností.“ 69 Tato definice byla přijata i odbornou
veřejností a následně se stala inspirací pro její legislativní vyjádření v zákoně o
zdravotních službách, který stanovuje mimo jiné povinnost lékaře poskytovat zdravotní
služby na náležité odborné úrovni

70

, přičemž důležité vymezení oné náležité odborné

úrovně je definováno jako „poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a
uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem
na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.“71 Mírně odlišně se pak vyjadřuje
občanský zákoník, který uvádí, že „poskytovatel postupuje podle smlouvy s péčí

66

CIBULKA, K.: O některých otázkách trestního postihu ve zdravotnictví. Trestněprávní revue 3/2010.
Praha: C.H. BECK, 2010, s.70
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řádného odborníka, a to i v souladu s pravidly svého oboru.“

72 73

Co se týče

mezinárodní právní úpravy, Úmluva o biomedicíně zakotvuje pravidlo, že jakýkoliv
zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, musí být prováděn
v souladu s příslušnými profesními standardy a povinnostmi. 74 Je zde tedy stanovena
povinnost všech zdravotnických pracovníků, aby sledovali aktuální pokrok v medicíně a
s ohledem na nový vývoj vyloučili metody, které již neodpovídají současnému stavu
oboru. Ve srovnání se zákonnou úpravou představují tyto požadavky jen jakýsi
minimální standart, který vyjadřuje míru odbornosti a profesionality, se kterou jsou
zdravotní pracovníci při poskytování zdravotních služeb povinni postupovat. Tato
profesní úroveň je určena současným stupněm vývoje daného oboru. Medicína
pochopitelně nepřipouští pouze jediný způsob postupu při péči o zdraví pacienta, a lékař
má možnost odchýlit se od profesních standardů a povinností, v případě, že je takový
postup odůvodněn zájmem pacienta a zároveň není non lege artis. 75 V případě
správného pochopení zohledňuje postup lege artis i jednotlivé situace a podmínky, za
kterých je lékařská péče poskytována, tedy konkrétní možnosti, kterými lékař v daný
moment disponuje. Jedná se jak o úroveň věcného a technického vybavení
zdravotnického zařízení, tak i o možnosti personálního zajištění zdravotních služeb
v daném čase a místě.76
V minulosti jsme se též mohli setkat s pojmem vitium artis, který je doslova
překládán jako chyba v umění, popř. nehoda při výkonu, a který vyjadřuje neúmyslné
pochybení v technickém provedení jinak bezchybně indikovaného zákroku. Jedná se
například o situaci, kdy při jinak správném postupu došlo kvůli nedostatečné manuální
zručnosti lékaře k pochybení, a v souvislosti s tím i k poškození pacienta.77 Tento pojem
bylo možné chápat též jako jakýsi mezistupeň mezi lege artis a zcela jasným porušením
profesních povinností lékaře ve formě non lege artis. Při výkonu lékařského povolání
představuje dílčí pochybení přípustnou míru rizika, ze které nelze dovodit porušení
zákonných povinností lékaře – tedy ani jeho právní odpovědnost. Z tohoto důvodu lze
snahu soudních znalců a odborníků na medicínské právo o zavedení tohoto pojmu do
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praxe považovat za opodstatněnou. Nicméně s ohledem na zrovnoprávnění vztahu mezi
lékařem a pacientem a zároveň na nejasnost a nevyhraněnost daného pojmu, je dnes
výraz vitium artis opuštěn jako překonaný. 78
Nesprávný postup zdravotnického pracovníka je tradičně označován jako non
lege artis. S ohledem na růst právní regulace v oblasti zdravotnictví a s tím související
rostoucí okruh povinností zdravotnických pracovníků rozlišujeme postup lege artis/ non
lege artis v užším (stricto senzu) a širším smyslu (largo senzu). V případě lékařského
postupu v užším slova smyslu dochází ke zkoumání dané situace především po odborné
stránce, z pohledu medicínského a technického směru, a postup lege artis stricto sensu
je tedy postupem v souladu s pravidly lékařského umění. Naproti tomu postup v širším
smyslu obsahuje nejen odbornou stránku daného medicínského postupu, ale i stránku
komunikační, administrativní apod., které pokrývají komplexní pravidla poskytování
zdravotních služeb. V rámci poskytování zdravotních služeb je možné se setkat s celou
řadou pochybení, demonstrativně lze uvést např. chybu v technice provedení zákroku,
nedostatečnou odbornost, chybu v diagnóze, neprovedení nutných diagnostických
vyšetření atd.79 Zde je třeba zdůraznit, že chyba v diagnóze sama o sobě nemusí mít
charakter postupu non lege artis, a nemusí vždy zakládat právní odpovědnost. Lidské
tělo je jako biologický organismus ovlivňováno celou řadou faktorů a jeho reakce na
podněty jsou značně individualizované. O postupu non lege artis by se ovšem dalo
hovořit v případě, kdy by byla nesprávná diagnóza nebo zvolená metoda důsledkem
závažného a zaviněného porušení lékařských postupů, který spočívá např. ve formě
bezdůvodného nevyužití dostupných metod. Jak již bylo nastíněno, lékařský postup je
však nutné vždy hodnotit na základě poznatků, které měl v době rozhodování
k dispozici. 80
Samotné posuzování, zda lékař porušil či neporušil své profesní povinnosti je
tedy často velice náročné a nejednoznačné. Problém správné interpretace pojmu lege
artis lze shledávat především v tom, že se jedná o pojem medicínský, nikoliv právní a
z tohoto důvodu na něj nelze nahlížet jako na právně závazný institut.81 Mezi právními
normami a pravidly lékařského umění dochází často ke vzájemnému směšování
zejména proto, že je obsah obou těchto okruhů takřka totožný. Například lékař
78
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postupující non lege artis jedná zároveň protiprávně, zatímco lékař jednající lege artis
postupuje zpravidla v souladu se zákonem. 82 Každá forma léčby s sebou nese jisté
riziko neúspěchu a možných komplikací, které mohou nastat navzdory tomu, že
zdravotnický pracovník postupoval po odborné stránce zcela správně – tedy lege artis.
Garantovat příznivý výsledek je v oblasti zdravotnictví ve své podstatě nemožné, a i
z tohoto důvodu je odpovědnost v rámci poskytování zdravotních služeb primárně
odpovědností za odborně správný postup, nikoliv za výsledek. 83

2.3 Pojem trestného činu
Podle platného českého trestního práva je základem trestní odpovědnosti trestný
čin, který je v trestním zákoníku definován jako „protiprávní čin, který trestní zákoník
označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“ 84 Z této definice
vyplývají dvě obligatorní podmínky, jež musí být splněny, a to protiprávnost a znaky
uvedené v trestním zákoně, tj. formální znaky trestného činu, přičemž podle §110
TZ se trestním zákonem rozumí trestní zákoník a dle povahy věci i zákon o soudnictví
ve věcech mládeže a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
Ve srovnání s ostatními delikty představuje trestný čin typově nejzávažnější porušení
práva, za jehož spáchání lze uložit svou povahou nejcitelnější sankce, prostřednictvím
kterých je zasahováno do nejširšího okruhu práv, především do osobní svobody práva
na majetek apod.85 Zásadou zákonnosti je dále určeno, že pouze trestní zákon vymezuje
trestné činy a za ně ukládané sankce.

86

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách,

dnes hovoříme o tzv. formálním pojetí trestného činu, které je omezeno zásadou
subsidiarity trestní represe, která představuje hmotněprávní korektiv, a dále zásadou
oportunity vyjádřená v možnosti státního zástupce zastavit trestní stíhání pro
neúčelnost, která je korektivem procesněprávním. 87
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2.3.1 Skutková podstata trestného činu
Skutková podstata trestného činu je právní formou, která vyjadřuje typové znaky
trestného činu uvedené v zákoně a je tak souhrnem objektivních a subjektivních znaků,
které určují jednotlivé druhy trestných činů a navzájem je od sebe odlišují. Znaky
skutkové podstaty trestného činu nalezneme v trestním zákoníku, a to jak ve zvláštní,
tak v obecné části. Význam skutkových podstat shledáváme především v konkrétním
vymezení podmínek trestní odpovědnosti pomocí výčtu znaků trestného činu.
Zákonodárce tak vymezuje trestuhodné, nebezpečné a společensky škodlivé činy, a
zároveň tímto způsobem stanovuje hranice trestněprávní kriminalizace. V zájmu
respektování zásady nullum crimen, nulla poena sine lege, je nezbytné, aby byly
skutkové podstaty formulovány dostatečně přesně, jasně a výstižně, avšak zároveň je
žádoucí vyhnout se přílišné kazuistice a zachovat tak jistou míru zobecnění.

88

Obligatorní znaky skutkové podstaty trestného činu tvoří:
a) objekt trestného činu,
b) objektivní stránka trestného činu,
c) subjekt (pachatel) trestného činu,
d) subjektivní stránka trestného činu.
Tyto znaky jsou vymezeny u každé skutkové podstaty trestného činu, a v případě
absence některého z těchto znaků není skutková podstata trestného činu naplněna a
nejedná se tedy o trestný čin. Naproti tomu fakultativní znaky se nemusí vyskytovat u
všech skutkových podstat, ovšem v případech, kde je již zákon zmiňuje (např. určité
místo, vymezený čas jednání, pohnutka atd.), musí být k naplnění skutkové podstaty
trestného činu splněny i tyto znaky. 89
Objektem trestného činu jsou společenské zájmy, vztahy a hodnoty, proti nimž
směřuje trestný čin naplňující znaky skutkové podstaty, a kterým trestní zákoník
poskytuje ochranu tím, že sankcionuje jejich ohrožení nebo porušení. V případě
zdravotnictví se tak bude typicky jednat o zájem na nedotknutelnosti a ochraně lidského
88
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života a zdraví (viz. trestné činy proti životu a zdraví podle Hlavy I. TZ). 90 Od objektu
trestného činu odlišujeme hmotný předmět útoku, který je fakultativním znakem
skutkové podstaty, a kterým jsou např. lidé, na které pachatel trestného činu
bezprostředně útočí, a tím zasahuje objekt trestného činu.91
Objektivní stránku trestného činu charakterizují obligatorní znaky, kterými je
jednání, následek a příčinný vztah mezi jednáním a následkem, a dále pak znaky
fakultativní, kterými může být např. místo a čas jednání nebo jeho účinek (zranění).
Jednání pachatele je projev vůle ve vnějším světě, a může být buďto aktivní – formou
konání (podání nesprávného léku, vadné provedení chirurgického zákroku), nebo
pasivní – formou opomenutí (nereagování na zhoršující se stav pacienta).92 Opomenutí
je relevantní pouze v případě, že měl daný člověk určitou povinnost konat, která může
být v rámci trestního práva rozlišena na obecnou a zvláštní. 93 V rámci poskytování
zdravotní péče vzniká zvláštní povinnost konat typicky smlouvou - smluvním převzetím
povinnosti pečovat o pacienta, ovšem lze se s ní setkat i v případech mimosmluvní péče
(například je-li v nemocnici ošetřován pacient v bezvědomí po dopravní nehodě, se
kterým v této situaci ani nemohla být žádná smlouva uzavřena, lze přesto dovodit
povinnost zdravotnického pracovníka postarat se o něj s odbornou péčí). Následek, jako
další předpoklad vzniku trestní odpovědnosti, spočívá v porušení nebo ohrožení
chráněného zájmu. V oblasti medicíny se jedná zejména o usmrcení nebo poškození
zdraví člověka, či zpřístupnění důvěrných údajů týkajících se pacienta třetí osobě.
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Mezi jednáním pachatele a následkem musí být příčinný vztah (kauzální nexus). Dle
judikatury je příčinou každý jev, bez kterého by jiný jev buď nenastal vůbec, nebo by
nenastal způsobem, kterým nastal. 95 Jinými slovy, následek by byl méně rozsáhlý, nebo
by k němu došlo jindy, jinde, apod. Při poskytování zdravotní péče může být například
jednáním non lege artis postup lékaře, následkem úmrtí pacienta, a požadavek příčinné
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souvislosti bude splněn tehdy, kdyby v případě lékařského postupu lege artis pacient
nejen nezemřel, ale byl by i vyléčen. 96
Subjektem (pachatelem) trestného činu je osoba, která svým jednáním naplnila
všechny znaky skutkové podstaty trestného činu, jeho pokusu nebo přípravy, je-li
trestná.97 Trestně odpovědnou osobou může být fyzická osoba, která bezprostředně
spáchala trestný čin, v době jeho spáchání byla příčetná a dovršila patnáctý rok věku,
ale i osoba právnická. Zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob98 byla
v českém trestním právu zavedena trestní odpovědnost právnických osob, která doplnila
do té doby výlučnou trestní odpovědnost osob fyzických. 99 Některé trestné činy
vyžadují zvláštní vlastnosti pachatele (např. matka dítěte v případě trestného činu
vraždy novorozeného dítěte matkou), nebo jeho zvláštní postavení či způsobilost.
V těchto případech hovoříme o konkrétním a speciálním subjektu, pomocí kterých je
omezen okruh osob, které se mohou daných trestných činů dopustit.100 Ačkoliv trestní
zákoník neobsahuje zvláštní kategorii trestných činů týkajících se zdravotnických
pracovníků, zdravotnické povolání pachatele může mít přesto jistý vliv na jeho trestní
odpovědnost. Například u neposkytnutí pomoci, je skutková podstata pro osoby, které
jsou dle povahy svého zaměstnání povinny poskytnout potřebnou pomoc, modifikována
a přináší s sebou i vyšší trestní sazbu. 101
Subjektivní stránka trestného činu obsahuje soubor znaků, které charakterizují
psychiku pachatele ve vztahu k trestnému činu. Jediný obligatorní znak subjektivní
stránky trestného činu představuje zavinění, jakožto vnitřní psychický vztah člověka
k určitým skutečnostem, které zakládají trestný čin, ať již vytvořeným pachatelem, nebo
objektivně existujícím bez jeho přičinění již v době činu. Složky, které pojem zavinění
vytváří, jsou složka rozpoznávací (rozumovou) a ovládací (volní). Dle přítomnosti a
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míry naplnění těchto složek rozlišujeme dále zavinění úmyslné a nedbalostní. 102 O
úmyslu přímém hovoříme v případě, kdy pachatel chtěl škodlivý následek způsobit,
zatímco nepřímý úmysl je odrazem situace, jestliže si byl pachatel možného následku
vědom, představoval si jej alespoň jako možný, a pro případ, že se tak nestane, s ním
byl srozuměn. V rámci poskytování zdravotní péče je však úmyslné zavinění škodlivého
následku spíše výjimkou, a pokud již k takovému jednání dojde, jedná se spíše o exces
(např. zdravotnický pracovník, který přivodil smrt více pacientů úmyslným podáním
heparinu103). V medicínské praxi se pak mnohem častěji bude jednat o nedbalostní
trestné činy, u kterých volní složka zcela chybí – pachatel nechce způsobit následek, ani
není srozuměn s tím, že jej způsobí. Nedbalost je tak budována na složce vědění,
přičemž ve způsobu, jakým se tato složka uplatňuje, tkví rozdíl mezi dvěma druhy
nedbalosti. V případě vědomé nedbalosti pachatel ví o možnosti, že způsobí následek a
jeho jednání tak lze označit za jisté neopatrné riskování s chráněným zájmem (např.
lékař provádí operaci pacienta, ačkoliv si je vědom toho, že požil alkohol a jeho
zručnost je tím nepříznivě omezena), zatímco u nedbalosti nevědomé o možnosti
způsobení škodlivého následku pachatel neví, ačkoliv to vzhledem k okolnostem a
osobním poměrům vědět měl a mohl (např. lékař neprovedl náležité vyšetření, jelikož
nevzal v úvahu možné onemocnění, na něž ale pamatovat měl). 104 Právě nevědomá
nedbalost bývá nejčastější formou zavinění u trestných činů spáchaných při poskytování
zdravotní péče. Důležitou roli představuje při posuzování nedbalosti taktéž kritérium
zachování potřebné míry opatrnosti, které je při jejím nedodržení trestně postihováno.
Potřebná míra opatrnosti musí být posuzována primárně objektivně, s ohledem na
požadavky dle zvláštních právních předpisů a konkrétní okolnosti. Uznávaná
medicínská pravidla, která vycházejí z daného stavu vývoje odborných znalostí (lex
artis) stanovují povinnost dodržování jisté míry opatrnosti při výkonu zdravotnického
povolání a zároveň tak předvídat ohrožení trestním zákoníkem chráněného zájmu.
Korektivem objektivního měřítka se rozumí míra opatrnosti, kterou je pachatel schopen
s ohledem na své osobní možnosti a poměry v dané situaci schopen vynaložit. Teprve
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v kombinaci obou těchto hledisek lze hovořit o odpovědnosti za nedbalostní trestný
čin. 105
Určení toho, kdy je pochybení lékaře v konkrétním případě ještě nutným
rizikem, a kdy se již jedná o zaviněnou nedbalost, představuje pro oblast zdravotnictví
základní problém. Obtížnost posuzování této situace je způsobena především zvláštní
povahou zdravotnické profese, kdy lékař musí při výkonu své práce postupovat zvlášť
obezřetně, a zároveň je však třeba brát v úvahu obtížnost medicínských zákroků, které
je lékař často nucen provádět pod časovým tlakem, a dále složitost a nevyzpytatelnost
lidského organismu. Všechny tyto faktory působí na psychiku lékaře a vedle toho jej
ovlivňují zevní okolnosti a osobní poměry zdravotníka, jako je počet lékařů ve službě
nebo osobní indispozice lékaře.106 Při posuzování zavinění zdravotnického pracovníka
je tedy třeba zohledňovat všechny tyto faktory.
2.3.2 Protiprávnost
Protiprávnost tvoří samostatný obligatorní znak trestného činu, který znamená
rozpor s právní normou v rámci právního řádu. Za trestné činy tak označujeme pouze
činy nedovolené a protiprávní. Ve většině skutkových podstat je ona protiprávnost
výslovně vyjádřena prostřednictvím slovního spojení „v rozporu s právními předpisy“,
„bez povolení“, nebo jinou obdobnou formou. Pojem protiprávnosti v sobě obsahuje jak
protiprávnost formální – tedy rozpor s právním řádem jako celkem, tak i protiprávnost
materiální, dle které má být jednání pro společnost natolik škodlivé, aby mohlo být
regulováno prostřednictvím trestního práva. Právem nedovolený čin však nemusí být
vždy automaticky trestným činem, jelikož některé z nedovolených činů jsou
kvalifikovány pouze jako přestupky či jiné správní delikty, jiné jsou naproti tomu
postihovány občanskoprávními sankcemi, především povinností k náhradě újmy. 107
Protiprávnost vždy posuzujeme ve vztahu k celému právnímu řádu. Právní řád
tvoří jednotný a bezrozporný systém a není tedy možné, aby bylo například v rámci
práva občanského dovoleno jednání, které je trestným právem označeno za
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protiprávní. 108 Posuzování protiprávnosti v souvislosti s výkonem zdravotnického
povolání ovšem není tak jednoznačné, jako u ostatních oborů lidské činnosti, a v rámci
právní teorie tak bylo nezbytné nejprve vymezit legálnost povahy lékařského zákroku.
Úmluva o Biomedicíně nahlíží na lékařský zákrok z širšího hlediska, když jej označuje
jako „zákrok v oblasti péče o zdraví“, který představuje zásah do tělesné integrity
pacienta a dle Vysvětlující zprávy109 v sobě tento pojem zahrnuje veškeré lékařské
úkony. Onen lékařský zásah do tělesné integrity sice znak protiprávnosti splňuje, avšak
jeho účelem je lidské zdraví a život ochránit, nikoliv jej poškodit. Zde lze tedy spatřovat
rozpor mezi dvěma základními hodnotami, kterými je právo člověka svobodně
rozhodovat o svém zdraví a oproti tomu společenský zájem na ochraně života a zdraví
jednotlivce. Oba tyto zájmy jsou v demokratické společnosti předmětem ochrany, avšak
v souvislosti s touto problematikou se ocitají ve vzájemném rozporu a v takovém
případě je třeba jejich kolizi řešit a jednomu z těchto zájmů dát přednost. Z tohoto
důvodu bylo třeba vymezit hranice určující, kdy je zásah do tělesné integrity dovolený,
a kdy na něj lze nahlížet jako na protiprávní. Současná česká právní úprava je založena
na požadavku autonomie jedince svobodně rozhodovat o svém zdraví a tělesné integritě,
a to nejen u léčebných, ale i ostatních druhů zákroků (např. odběry tkání a orgánů,
medicínské experimenty, kosmetická chirurgie apod.).110 I pro tuto zásadu jsou zde
ovšem stanoveny mantinely, pomocí kterých je svobodné rozhodování jednotlivce
omezováno, například v případech euthanasie.
Při uplatňování trestní odpovědnosti se protiprávnost jednání lékaře nebo jiného
zdravotnického pracovníka dovozuje především z toho, zda je jejich jednání
v konkrétním případě v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o zdravotních
službách, který zakotvuje právo pacienta na poskytování zdravotních služeb na náležité
odborné úrovni. Dále se zde uplatní již zmiňovaný článek 4 Úmluvy o biomedicíně,
podle kterého je nutné provádět jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví v souladu
s příslušnými profesními povinnostmi a standardy. Práva a povinnosti zdravotnických
pracovníků, z nichž lze případně vyvozovat protiprávnost spáchaného trestného činu,
108
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mohou dále vyplývat například též ze soukromoprávní úpravy. Zejména se bude jednat
o ustanovení občanského zákoníku, upravující smlouvu o péči o zdraví. 111 Závěrem lze
tedy shrnout, že prvek protiprávnosti tak bude při poskytování zdravotních služeb
splněn typicky při lékařském postupu, který byl proveden způsobem non lege artis,
nebo v případě absence informovaného souhlasu pacienta za podmínky, že se nebude
jednat o okolnost vylučující protiprávnost takového jednání. Samotný informovaný
souhlas nelze toliko považovat za okolnost vylučující protiprávnost, nýbrž je na něj
třeba nahlížet jako na jednu z podmínek právnosti zákroku v oblasti péče o zdraví. 112

2.4 Informovaný souhlas
Při poskytování zdravotní péče se vždy předpokládá, že se tak bude dít
s respektováním osobnosti ošetřovaného. Medicínský úkon často představuje zásah do
osobnosti člověka, což platí jak pro léčebné, tak i pro jiné diagnostické, preventivní,
estetické a další zákroky. K tomu, aby mohl být takový zásah proveden v souladu
s právem, musí existovat subjektivní oprávnění na straně toho, kdo jej hodlá vykonat.
Osobnost člověka je v současné době vnímána jako chráněná sféra, zahrnující přirozená
a nedotknutelná práva, do kterých nikdo nesmí bez souhlasu, či jiného zákonného
oprávnění zasahovat. Takovýto zásah je tedy považován za protiprávní, ledaže ten, kdo
zásah provedl, dokáže, že měl k tomu dostatečné oprávnění. 113
Zásada non salus, sed voluntas aegroti suprema lex114(nikoliv ve prospěch, ale
vůle nemocného je nejvyšším příkazem) platí v oblasti medicíny více než v jakékoliv
jiné oblasti. Tento princip se také stal v minulosti inspirací pro změnu pojetí
paternalistického vztahu mezi lékařem a pacientem na vztah moderní, kooperativní, ve
kterém se pacient na volbě péče podílí a bez jeho vůle nemůže být žádný zákrok
proveden. 115 Proto je pevně dán základní princip, že provedení zákroku bez řádného
právního důvodu je neoprávněné i v případě, kdy by bylo z lékařského hlediska
opodstatněné a pro zdravotní stav pacienta dle obecného mínění prospěšné. Ústavní
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soud ČR dodává, že „…z ústavního principu nedotknutelnosti integrity osobnosti
vyplývá zásada svobodného rozhodování v oblasti péče o vlastní zdraví; proto při
aplikaci ustanovení umožňujících ve vyjmenovaných případech určité medicínské úkony
i bez výslovného souhlasu pacienta je nutné šetřit podstatu této svobody a postupovat
s maximální zdrženlivostí. Diagnóza není více než právo.“

116

Výše uvedené platí i pro

případy, kdy rozhodnutí pacienta nemusí být racionální, ba dokonce se může jevit jako
chybné. Právním důvodem k oprávněnému zásahu poskytovatele zdravotních služeb do
integrity pacienta tak bývá nejčastěji souhlas tohoto člověka, který musí být poučený a
informovaný. 117
Slovní spojení informovaný souhlas v sobě zahrnuje dva prvky – souhlas coby
projev vůle dotčené osoby, pomocí kterého uděluje oprávnění zasáhnout do chráněné
osobnostní sféry, a zároveň jistou kvalitu tohoto souhlasu, tedy že byl udělen
informovaně. Samotná nezbytnost oprávnění k provedení určitého zákroku vyplývá již
z ústavněprávní roviny, která je článkem 5 Úmluvy o biomedicíně konkretizována tak,
že jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví lze pouze za podmínky svobodného a
informovaného souhlasu dotčené osoby. S ohledem na soukromoprávní povahu
informovaného souhlasu se jeho úprava nachází ve více právních předpisech, především
v občanském zákoníku a zákoně o zdravotních službách.118
Informovaný souhlas musí především vykazovat obecné náležitosti nezbytné pro
jeho platnost. Formu takového souhlasu právní úprava vysloveně nepředepisuje, a
takové právní jednání tedy může být konkludentní, ústní případně písemné. Pro zákroky
v oblasti transplantací, lékařských pokusů pro klinické studie na člověku apod. je však
vždy vyžadována forma písemná.119 Naproti tomu u jednodušších forem zákroků může
být souhlas poskytnut i pouhým gestem, že kterého nepochybně vyplývá vůle pacienta
podrobit se zákroku (otevření úst k vyšetření ústní dutiny; nastavení ruky ke změření
tlaku). Dále musí být souhlas učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně. Souhlas
nebude platný v případě, že bude vůle pacienta jakýmkoliv způsobem ovlivněna, např.
nátlakem rodiny, aby zákrok podstoupil; přílišným přesvědčováním ze strany lékaře.
Pacientova vůle může být rovněž ovlivněna léčivy, jež mu byla aplikována v rámci
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přípravy na operační zákrok, a z tohoto důvodu musí být souhlas k závažnějším
operacím vyžádán s dostatečným předstihem.

120

Co se rozsahu a obsahu poučení týče,

podle článku 5 Úmluvy o biomedicíně musí být pacient řádně informován o účelu,
povaze, důsledcích a rizicích zákroku. Zákon o zdravotních službách je v tomto směru
konkrétnější, když ukládá povinnost informovat pacienta o zdravotním stavu a
navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho možných změnách, umožnit
klást dotazy a srozumitelně na ně odpovědět. Dle tohoto zákona má informace o
zdravotním stavu obsahovat mimo jiné i údaje o příčině a původu nemoci, o jejím stadiu
a předpokládaném vývoji, účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích
a rizicích navrhovaných zákroků, a zároveň o možnosti poskytnutí jiných zdravotních
služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta.121 V souvislosti s výše
uvedeným je třeba zdůraznit, že informovaný musí být souhlas pacienta s jakýmkoliv
zákrokem v oblasti péče o zdraví, tedy s jakýmkoliv zdravotnickým úkonem. Nejedná
se tedy pouze o případy závažných operací, ale skutečně o jakýkoliv zásah. 122
Souhlas musí být rovněž učiněn osobou svéprávnou. Názor nezletilého pacienta je
třeba zjistit a zohlednit jej ve vztahu k věku a stupni rozumové a volní vyspělosti
pacienta. V případě, že nezletilý pacient není schopen vyhodnotit jemu poskytované
informace tak, aby mohl sám poskytnout svobodný a informovaný souhlas, poskytne jej
za něj jeho zákonný zástupce. Stejně je tak tomu v případě pacienta s omezenou
svéprávností např. z důvodu duševní choroby. 123 Dle zákona o zdravotních službách lze
nezletilému

pacientovi

nebo

pacientovi

s omezenou

svéprávností

poskytnout

nedokladnou péči i bez souhlasu, jedná-li se o zdravotní služby nezbytné k záchraně
života nebo zamezení vážného poškození zdraví. 124 Použití tohoto ustanovení v praxi
lze demonstrovat na případě tolik diskutovaného odmítání transfuzí Svědky
Jehovovými. V této souvislosti Ústavní soud ve svém nálezu judikoval, že „ochrana
života a zdraví dítěte, je zcela relevantním a více než dostatečným důvodem pro zásah
do rodičovských práv a omezení náboženské svobody, kdy jde o hodnotu, jejíž ochrana
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je v systému základních práv a svobod jednoznačně prioritní.“125 Zákon o zdravotních
službách taktéž umožňuje poskytnout neodkladnou péči nezletilému pacientovi, či
pacientovi s omezenou svéprávností bez souhlasu zákonného zástupce i v případě, že je
u něj důvodné podezření z týrání, zneužívání či zanedbávání.

126

Dále zákon uděluje

povinnost k provedení zásahu i v případech, kdy dotčený člověk vědomě a třeba i
výslovně nesouhlasí, a umožňuje tak po právu překonat jeho případný odpor (příkladem
může být povinné léčení některých nebezpečných nemocí dle zákona o ochraně
veřejného zdraví). 127
V praxi však může snadno nastat situace, ve které není získání informovaného
souhlasu možné, například pacient se nachází v důsledku těžké havárie v bezvědomí a
nemůže tak souhlas poskytnout. Zde tedy připadá v úvahu provedení medicínského
zákroku ve stavu nouze, tj. v situaci, kdy se člověk nachází v náhlém nebezpečí pro jeho
život či zdraví, souhlas nelze získat, a jde o zákrok nezbytný pro zdraví člověka, a tedy
k jeho přímému prospěchu, který nesnese odkladu a zároveň neexistuje dříve vyslovené
přání pacienta.128 Stavu nouze se ovšem nelze dovolávat v případech, kdy se dříve
způsobilý pacient odmítl podrobit lékařskému zákroku, a následně se stal nezpůsobilým
projevit svou vůli. Provedený zákrok by tak byl protiprávní a lékař by za něj nesl
odpovědnost.129 Též je nezbytné si uvědomit, že důkazní břemeno ohledně správného a
úplného poučení a udělení informovaného souhlasu pacientem nese zdravotnické
zařízení. 130
Významnou výjimku z práva lékaře postupovat v situacích nouze bez souhlasu
pacienta tvoří tzv. dříve vyslovená přání. Dle článku 9 Úmluvy o biomedicíně má být
brán zřetel na dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud
pacient v době zákroku není ve stavu, kdy může své přání vyjádřit. Pro případ vzniku
takového stavu má pacient možnost předem schválit nebo zakázat konkrétní zákrok
(např. darování krve) nebo druh zákroků (např. invazivní zákroky), případně i
poskytnutí jakékoliv péče. Lze tak učinit pro všechny stavy, ve kterých nebude pacient
k rozhodování, nebo jen pro konkrétní situace. Tento projev vůle pacienta může být
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zároveň jeho pozdějším projevem nahrazen, případně zrušen. S institutem předem
vyslovených přání je spojeno mnoho nejasností, kdy Úmluva o biomedicíně nepožaduje
písemnou formu a z tohoto důvodu si lze jen stěží představit, že by v praxi lékař odepřel
pacientovi potřebnou péči pouze na základě ústního tvrzení. Jednoznačná není ani
právní formulace v textu citovaného článku 9 Úmluvy o biomedicíně, kdy ke slovnímu
spojení „brán zřetel“ neposkytuje jasné interpretační vodítko ani vysvětlující zpráva.
Z textu Úmluvy však lze dovozovat, že toto přání pacienta musí být zásadně
považováno za závazné a platí tehdy, pokud v době mezi vysloveným přáním a
zákrokem nedošlo k podstatné změně situace, kterou pacient v době projevu vůle
nemohl předvídat. Může se jednat například o významný pokrok v medicíně, díky
kterému byl objeven jiný způsob léčby, který by byl pacientem považován za
akceptovatelný. I zde by mělo patrně platit pravidlo, že v pochybnostech má přednost
zdraví pacienta.131
V současné době je velká pozornost věnována tzv. terapeutickému privilegiu,
jež je z hlediska právní úpravy obsaženo v článku 10. Úmluvy o biomedicíně. Uvedený
článek stanoví, že každý pacient má právo nebýt informován nebo přenést informace na
jinou osobu. Lékař tak má možnost v zájmu pacienta rozhodnout o poskytnutí
informace omezené z obavy, že by to mohlo být k tíži pacientovu zdraví. 132 Jako příklad
lze uvést zatajení smrtelné prognózy nemocnému, který je citově labilní, kdy by
okamžité sdělené bez delší přípravy mohlo vést k vážnému zhoršení zdravotního stavu.
Zákon o zdravotních službách dále navazuje, že informace o nepříznivé diagnóze či
prognóze zdravotního stavu pacienta může být v nezbytně nutném rozsahu a po
nezbytně nutnou dobu zadržena, pokud lze důvodně předpokládat, že by její podání
mohlo vést k vážné újmě na zdraví pacienta. Jelikož tento institut představuje jistou
výjimku z pravidla, je při jeho uplatňování nutné postupovat velmi obezřetně. Zatajení
informace nesmí být podloženo pouze hypotetickou vzdálenou obavou, nýbrž
bezprostředně reálnou a podloženou konkrétními důvody. Ty musí být lékař schopen
posléze přesvědčivě obhájit. 133
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Problematika informovaného souhlasu je velice obsáhlá a podrobnější analýza by
byla nad rámec této práce. Závěrem lze však shrnout, že účelem informovaného
souhlasu je určitá legalizace lékařského zákroku vůči pacientovi, který by jinak mohl
být s ohledem na jeho invazivní povahu vůči tělesné integritě člověka považován za
protiprávní. Odpovědnost za případné nepříznivé následky zákroku jsou tak v případě
řádného poučení z části přeneseny na pacienta. S úpravou informovaného souhlasu se
lze setkat též ve veřejnoprávní sféře, konkrétně v trestním zákoníku134, který jej jako
souhlas poškozeného zařazuje mezi okolnosti vylučující protiprávnost.

2.5 Okolnosti vylučující protiprávnost
Okolnosti vylučující protiprávnost jsou takové okolnosti, které zbavují pachatele
činu jinak trestného trestní odpovědnosti. V případě, že je v důsledku ospravedlňujícího
důvodu vyloučena protiprávnost, zůstává jednání dovolené. Jednání za okolností
vylučujících protiprávnost tak není od počátku trestné, a jelikož zde schází prvek
protiprávnosti, nemůže se jednat o trestný čin. 135 Trestní zákoník taxativně
vyjmenovává okolnosti vylučující protiprávnost v ustanoveních §28 až §32, avšak ne
všechny se uplatní v oblasti medicínského práva (především oprávněné použití zbraně či
nutná obrana). Z hlediska zdravotnické praxe má význam pojednat zejména o svolení
poškozeného, přípustném riziku a krajní nouzi. 136
2.5.1 Svolení poškozeného
Tato okolnost vylučující protiprávnost upravena v § 30 trestního zákoníku je
projevem zásady volenti non fit iniuria.137 Podle zákona tedy platí, že trestný čin
nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba smí bez
omezení oprávněně rozhodnout, jsou činem dotčeny. 138 Svolení dle tohoto ustanovení
musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby páchající čin jinak trestným a to
dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně. V případě, že je takové svolení dáno až po
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spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, že osoba by
souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu a svým poměrům.

139

Svolení poškozeného zásadně nepřichází v úvahu u trestných činů proti životu a
zdraví, kdy poškozený nemůže dát souhlas k takovému trestnému činu. Život a zdraví
člověka jsou v soudobém právu pojímány jako jedny z předních hodnot zcela
mimořádného významu, a snaha o jejich ochranu tak vedla zákonodárce k tomu, že
případný souhlas s usmrcením nebo ublížením na zdraví prohlašuje za bezvýznamný. 140
Tím je zároveň vyloučena legalizace eutanázie, ale s poukazem na svolení poškozeného
nelze dovozovat ani nedostatek protiprávnosti v případě postupu non lege artis.141
Výjimku tvoří předpoklady svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu
v souladu s právními předpisy a poznatky lékařské vědy a praxe. 142 Souhlas se
zákrokem, který je proveden řádně, postupem lege artis a na základě informovaného
souhlasu, tak vylučuje trestní odpovědnost zdravotnického pracovníka, a to i v případě,
že by se zákrok v důsledku možných rizik nezdařil, a byl by tak k pacientově tíži.
2.5.2 Přípustné riziko
Přípustné riziko jako další z okolností vylučujících protiprávnost spočívá v tom,
že při zavádění nové techniky, při zkoušení nových výrobků a při výzkumu je třeba
zájmy, jinak chráněné, vystavit určitému nebezpečí – riziku. Podle trestního zákoníku se
může argumentem přípustného rizika bránit ten, kdo v souladu s dosaženým stavem
poznání a informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu,
vykonává v rámci zaměstnání, povolání nebo funkce společensky prospěšnou činnost,
kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, pokud nelze prospěšného
výsledků dosáhnout jinak.

143

Smyslem právní úpravy přípustného rizika je zejména

umožnit vědecký a technický pokrok, neboť zavádění nových postupů a nástrojů je
s jistou mírou rizika spojeno vždy. Také každý zákrok poskytovatele zdravotních služeb
je spjat s větším či menším rizikem a v rámci zdravotnictví tak platí, že pacient musí
dobrovolně a informovaně souhlasit s tím, že bude takovému riziku vystaven, jinak
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nebude možné je považovat za přípustné. Nezbytnost souhlasu je zřejmá zejména
v souvislosti se zaváděním nových léků, nových preventivních, diagnostických a
léčebných metod, v případě transplantací apod.144
V souvislosti s výkonem zdravotnického povolání bývá přípustné riziko často
spojováno s lékařským experimentem. Právní úpravu toho, co lze označit jako lékařský
experiment, nalezneme v zákoně o specifických zdravotních službách, kdy podstatou
takového lékařského experimentu je ověřování dosud netestovaných diagnostických a
léčebných metod, nebo biomedicínského výzkumu na živém člověku s cílem získat
nové společensky prospěšné poznatky v oblasti medicíny. Ověřování těchto
nezavedených metod lze provádět pouze za předpokladu, že je dán písemný souhlas
osoby podrobující se experimentu, lze očekávat příznivé výsledky experimentu ve
prospěch této osoby, ověření takové metody nelze dosáhnout jinak a zároveň zde není
hrozba opodstatněného nebezpečí v podobě dlouhodobého nebo vážného poškození
zdraví pacienta. V případě lékařského experimentu se dále uplatní i obecné požadavky
na dodržení postupu lege artis, které je třeba respektovat s ohledem na § 2 odst. 2
zákona o specifických zdravotních službách. 145
2.5.3 Krajní nouze
Krajní nouze vylučuje protiprávnost jednání, pokud jednající odvracel nebezpečí
přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, pokud nebylo možno toto
nebezpečí odvrátit jinak a způsobený následek nebyl zjevně stejně závažný nebo ještě
závažnější než ten, který hrozil. V krajní nouzi přitom nemůže jednat ten, kdo byl
povinen nebezpečí snášet.
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Tím, kdo je povinen snášet takové nebezpečí je též lékař

nebo jiný zdravotnický pracovník, který má například povinnost snášet nebezpečí
nákazy nemocí od pacienta, kterému má poskytnout zdravotní služby. S odkazem na
výše uvedené ustanovení, tak nemůže zdravotnický pracovník odmítnout učinit určitý
úkon, i přesto, že mu hrozí nebezpečí nákazy nebo jiné újmy. Pochopitelně však nelze
požadovat, aby lékař zasahoval bez potřebných ochranných pomůcek například na místě
epidemie vysoce nakažlivé choroby a přímo se tak vystavoval riziku ohrožení života a
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zdraví. 147 Krajní nouze tak má velký význam například v souvislosti s trestným činem
neposkytnutí pomoci dle § 150 odst. 2 trestního zákoníku, který neobsahuje výjimku
pro osoby, jež jsou v rámci svého zaměstnání povinny poskytovat pomoc, v případě
vystavení nebezpečí. Právní úprava vychází z předpokladu, že vnitřním znakem
určitých profesí je přiměřené riziko, které však umožňuje snižovat profesionální
kvalifikace. Zákon o zdravotních službách pak stanoví, že zdravotnický pracovník má
právo neposkytnout zdravotní služby v případě, že by při jejich poskytování došlo
k přímému ohrožení jeho života nebo zdraví. 148 Krajní nouze se tak vyznačuje kolizí
dvou zákonem chráněných zájmů, kdy k ochraně jednoho zájmu je třeba obětovat zájem
druhý. 149
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3. Vybrané trestné činy ve zdravotnictví
Při výkonu zdravotnického povolání se mohou poskytovatelé zdravotních služeb
(ať už samotní lékaři, nebo zdravotnická zařízení jakožto obchodní společnosti právnické osoby) dopustit celé řady trestných činů, jejichž množina je omezena výčtem
jednotlivých skutkových podstat v trestním zákoníku. Pro vznik trestní odpovědnosti
poskytovatele zdravotních služeb, je tak třeba provést subsumpci jeho protiprávního
jednání pod konkrétní skutkovou podstatu vyjádřenou ve zvláštní části tohoto zákona.
Jak již bylo nastíněno, zvláštní část trestního zákoníku rozděluje jednotlivé trestné
činy celkem do třinácti hlav podle druhových objektů, kterým je třeba poskytnout
ochranu před porušováním a ohrožováním. Rekodifikací trestního zákoníku došlo
k významné systematické změně těchto hlav, týkající se především jejich pořadí.
Systematika zvláštní části trestního zákoníku je tak odrazem nové hierarchie
významných společenských hodnot a zájmů, kdy se na rozdíl od předchozí úpravy, jež
upřednostňovala celospolečenské zájmy před těmi individuálními, dostaly do popředí
zájmy jednotlivce, jeho život a zdraví, svoboda, tělesná integrita apod.
V následujících kapitolách se pokusím primárně zaměřit na ty trestné činy, ke
kterým dochází typicky při poskytování zdravotních služeb, nebo které jsou svou
specifickou povahou pro zdravotnictví nejstěžejnější.

3.1 Trestné činy fyzických osob
Základy trestní odpovědnosti fyzických osob
Trestní právo bylo v České republice tradičně založeno na výlučné trestní
odpovědnosti fyzických osob. K uplatňování trestní odpovědnosti osob právnických
došlo až na základě zákona o trestní odpovědnosti právnických osob150, kterým bude
věnována následující kapitola. Co se týče odpovědnosti fyzických osob, v rámci
zdravotnictví se mohou trestných činů dopustit lékaři, další zdravotní pracovníci i jiné
osoby. V zásadě tedy není rozhodující, jak je poskytování zdravotní péče v dané situaci
institucionálně uspořádáno, tedy zda je daný lékař zaměstnancem nemocnice nebo
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samostatným poskytovatelem zdravotních služeb. Za určitých okolností však může být
okruh povinností dané osoby rozdílný v závislosti na tom, zda je odborníkem či nikoli –
jako příklad lze uvést trestný čin neposkytnutí pomoci, u kterého je rozlišováno, zda je
pachatelem osoba, která je dle povahy zaměstnání povinna v dané situaci pomoc
poskytnout, či kterákoliv jiná osoba. Je zde tedy výrazně silnější povinnost poskytnutí
potřebné pomoci u profesionálů oproti laikům. 151
Základem pro vznik trestní odpovědnosti dle platného českého trestního práva je
spáchání trestného činu a naplnění formálních znaků skutkové podstaty, při současném
splnění požadavku společenské škodlivosti, vyplývající ze zásady subsidiarity trestní
represe. Zvláštností současného českého práva je skutečnost, že se při vymezování
trestných činů nepřihlíží pouze k jejich typovým znakům, ale do jisté míry je zde i
rostoucí snaha respektovat jejich individuálnost.152 Z důvodu přehlednosti a celkové
systematické návaznosti na ostatní druhy odpovědnosti, jsem se problematice vzniku
trestněprávní odpovědnosti osob fyzických podrobněji věnovala ve druhé kapitole
diplomové práce.

3.2 Trestné činy právnických osob
S účinností zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob
(dále také jako „TOPO“) byla do českého právního řádu zavedena, pro právnické osoby
doposud neznámá forma odpovědnosti, a to odpovědnost trestní. Přijetí tohoto zákona
předcházelo mnoho teoretických diskusí, jelikož evropská kontinentální právní kultura
je tradičně postavena na zásadě individuální trestní odpovědnosti fyzických osob
s předpokladem, že pachatelem je konkrétní živý člověk obdařený rozumem, citem a
vůlí. 153 Mezi hlavní argumenty mířící proti zavedení TOPO byla například skutečnost,
že právnická osoba je pouhou fikcí, a jako taková je nezpůsobilá jednat zaviněně. Navíc
je TOPO označována za projev určité kolektivní trestněprávní odpovědnosti, jež byla
doposud považována za nepřípustnou především s důrazem na povahu trestu coby
individuální sankce. S ohledem na sílící tlak a hrozbu budoucích sankcí ze strany
Evropské unie však Česká republika nemohla zůstat nadále imunní vůči mezinárodním
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SOLNAŘ, V., FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., VANDUCHOVÁ, M.: Základy trestní odpovědnosti.
Podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: Nakladatelství Orac, s.r.o., 2003, s. 64
153
JELÍNEK, J., HERCZEG, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou.
2. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 12
152

40

závazkům, které se vedle postupující globalizace a rostoucího vlivu anglo-amerického
práva, staly rozhodujícím impulsem pro přijetí nové právní úpravy. 154
Základy trestní odpovědnosti právnických osob
Zákon o TOPO neobsahuje žádnou zvláštní definici trestného činu pro právnické
osoby, avšak uvádí, které právnické osoby nejsou ex lege trestně odpovědné – jsou jimi
Česká republika a územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci. 155 Úprava
zákona o TOPO tak dopadá na všechny druhy poskytovatelů zdravotních služeb, kteří
mají charakter právnické osoby.
Základním atributem trestní odpovědnosti právnických osob je institut
přičitatelnosti trestného činu, tedy stanovení podmínek, za kterých je protiprávní
jednání právnické osobě přičitatelné. Pro posouzení otázky vzniku trestní odpovědnosti
je tak klíčový § 8 odst. 1 zákona o TOPO dle kterého se musí jednat o trestný čin
spáchaný v zájmu nebo v rámci činnosti právnické osoby. Další podmínkou je, že musí
jít o jednání některé z fyzických osob uvedených v citovaném ustanovení, kterými je
například statutární orgán, člen takového orgánu nebo osoba vykonávající řídící či
kontrolní funkci, v případě, že jim lze trestný čin přičítat dle odst. 2.156
Novela zákona o TOPO s účinností od 1.12.2016 přinesla řadu zásadních změn,
z nichž ta nejvýznamnější spočívá v rozšíření okruhu trestných činů, které může
právnická osoba spáchat. Tím došlo ke změně koncepce zákona, kdy původní pozitivní
výčet trestných činů byl nahrazen výčtem negativním. V § 7 zákona o TOPO jsou
v novém znění uvedeny trestné činy, kterých se právnická osoba dopustit nemůže a
v důsledku toho tak došlo k rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob na všechny
ostatní trestné činy podle trestního zákoníku. Pro oblast zdravotnictví je značně
revoluční skutečnost, že právnické osoby jsou nyní odpovědné i za většinu trestných
činů proti životu a zdraví. Objekt těchto trestných činů je přitom v samém středu
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činnosti poskytovatelů zdravotních služeb a úmyslné trestné činy lze v této oblasti
předpokládat spíše výjimečně. 157
V souvislosti s otázkou trestní odpovědnosti právnických osob je též významná
úprava možnosti vyvinění právnické osoby, pokud jsou splněny uvedené předpoklady
přičitatelnosti. Na základě novely se může právnická osoba zprostit odpovědnosti,
pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby
spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v odst. 1 zabránila. 158 Nově tedy
dochází k zásadnímu rozšíření možnosti vyvinění též na trestné činy spáchané osobami
ve vedoucí pozici právnické osoby, osobami oprávněnými za ni jednat nebo
vykonávající řídící či kontrolní činnost. Možnost zproštění trestní odpovědnosti s sebou
ovšem nese podmínku vynaložení veškerého úsilí k zabránění spáchání trestného činu,
kdy primárním účelem této změny je především motivace právnických osob k zavádění
tzv. compliance programů – tedy souborů etických pravidel chování, kontrolních
mechanismů apod. U poskytovatelů zdravotních služeb tak nebudou pro vyvinění
dostačující pouhé vnitřní etické kodexy a podobné normy, ale též vnitřní předpisy
týkající se poskytování zdravotní péče, standardní operační postupy atd. Obsah těchto
pravidel, míra jejich kontroly a vynucování pak bude vždy záviset na posouzení soudu a
výklad tohoto ustanovení tak bude významným aspektem budoucí judikatury.

159

Závěrem lze shrnout, že s ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe, by
mělo k uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob docházet pouze v případě
závažných systémových chyb, které není možné přičítat jednotlivcům. K ukládání
trestních sankcí poskytovatelům zdravotních služeb by mělo docházet s jistou mírou
opatrnosti především s ohledem na skutečnost, že přílišná kriminalizace zdravotnictví je
vnímána jako společensky nežádoucí, jelikož míří proti vysoce důležitému zájmu na
ochraně lidských životů a zdraví. Nadměrná kriminalizace tak s sebou nese například
riziko spočívající v omezení kreativních postupů lékařů nebo ve vyžadování
nepotřebných (finančně náročných a pacienty zatěžujících) výkonů a vyšetření za
účelem poskytnutí forenzní ochrany zdravotníka. 160
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3.3 Vybrané trestné činy ve zdravotnictví
3.3.1

Vybrané trestné činy proti životu a zdraví
Život a zdraví jednotlivce jsou chráněny trestním zákoníkem jako ty

nejdůležitější společenské hodnoty vůbec, kdy trestné činy směřující proti těmto
objektům patří mezi ty nejpřísněji trestané. Zdravotničtí pracovníci bývají nejčastěji
stíhání právě pro trestné činy spadající do hlavy I. trestního zákoníku, což vyplývá
především z povahy jejich práce, kdy případná nedbalost má za následek poškození
zdraví či dokonce života pacienta.161
Trestný čin účast na sebevraždě (§ 144) úzce souvisí s problematikou
eutanázie, která v dnešní době patří mezi nejdiskutovanější a nejsložitější témata vůbec.
V rámci českého právního řádu je za eutanázii obvykle považováno ukončení života na
žádost smrtelně nemocného a plně svéprávného člověka, kdy primárním cílem je
zkrácení života trpícího člověka.162 Metodické rozdělení eutanazie na aktivní a pasivní
patří mezi základní dělení, ačkoliv bývá poměrně často kritizováno. Rozlišení těchto
dvou forem je odvozeno od toho, zda se osoba provádějící eutanazii dopouští konání
(aktivní forma) či nekonání – opomenutí (pasivní forma). Aktivní eutanazie přímá
představuje zásah třetí osoby do tělesné integrity pacienta vedoucí k urychlení smrti, a
z pohledu českého právního řádu je takové jednání posuzováno jako trestný čin vraždy.
Naproti tomu zvyšování dávek prostředků tlumících bolest, které mohou urychlit
pacientovu smrt, je zařazeno pod pojem nepřímé eutanazie. Lékař v tomto případě
postupuje lege artis, a ačkoliv je jednání lékaře v jisté příčinné souvislosti se smrtí
pacienta, nelze být považováno za protiprávní. 163 Za pasivní eutanazii pak bývá
považováno usmrcení jiného ze soucitu formou nezahájení či přerušení životně potřebné
léčby. Pro vyloučení odpovědnosti lékaře má v tomto případě zásadní význam negativní
revers pacienta, svědčící o využití jeho práva odmítnout navrhovanou léčbu. Setkáváme
se zde se zásadou, že diagnóza není víc než právo, a právo pacienta nebýt léčen je tedy
silnější než povinnost lékaře léčit.164
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Sebevražda je obecně chápána jako úmyslné způsobení smrti sobě samému a
jako taková trestným činem není. Naproti tomu, je však v rámci českého právního řádu
trestným činem účast na sebevraždě jiného – a to, jestliže pachatel jiného k sebevraždě
pohne, nebo mu k sebevraždě pomáhá, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy (na rozdíl
od německé teorie zastávající doktrínu, že s ohledem na beztrestnost sebevraždy jakožto
hlavního trestného činu nelze trestat ani čin vedlejší – tedy účast na sebevraždě). V této
souvislosti je třeba zdůraznit, že se jedná o úmyslný trestný čin. Nestačí, že měl
pachatel účast na události, při které si jiný způsobil smrt neúmyslně. 165 Jak již bylo
zmíněno výše, usmrcení jiného na žádost je posuzováno jako vražda, stejně jako
donucení jiného fyzickým či psychickým násilím k sebevraždě. Avšak pouhá dopomoc
ve formě vyžádané přípravy smrtící látky do injekční stříkačky a její ponechání na
dosah umírajícímu pacientovi naplňuje skutkovou podstatu trestného činu účasti na
sebevraždě, navzdory skutečnosti, že samotnou aplikaci smrtící látky provedl pacient
sám. 166 Pomoc k sebevraždě spočívá v odstranění překážek, opatření potřebných
prostředků nebo fyzické či psychické pomoci. Pohnutím je pak jakékoliv jednání
způsobilé vyvolat v jiném člověku rozhodnutí vzít si život.
Pro zajímavost lze uvést, že původní návrh současného trestního zákoníku
počítal se zavedením privilegované skutkové podstaty trestného činu usmrcení na
žádost.167 Takto navrhovaná úprava však byla podrobena kritice a v českém právním
řádu tak tato privilegovaná skutková podstata stále absentuje. Za další neúspěšný pokus
lze pokládat legislativní snahu o přímou legalizaci eutanazie. V roce 2008 byl předložen
návrh zákona o důstojné smrti, který byl s ohledem na negativní ohlasy taktéž zamítnut.
Na jaře roku 2016 vstoupil do legislativního procesu návrh zákona počítající s legalizací
přímé aktivní eutanazie i asistované sebevraždy, který však vykazoval řadu věcných i
legislativně-technických nedostatků, jež byly s vzhledem k závažnosti upravované
materie a souvisejícím rizikům nepřípustné. 168 V současné době je v rámci Evropy
aktivní eutanazie beztrestná pouze v Nizozemsku, Belgii a Lucembursku.
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Osobně se domnívám, že začlenění euthanasie do našeho právního řádu je
nezbytné, jelikož dle současného znění zákona se lékař při rozhodnutích na konci života
neustále pohybuje na hranici trestněprávní odpovědnosti. Při zhodnocení právního stavu
de lege ferenda se přikláním k zavedení privilegované skutkové podstaty trestného činu
usmrcení ze soucitu, případně usmrcení na žádost, jež by vedlo ke snížení trestnosti
takového činu ve srovnání s trestným činem vraždy, a zároveň by reflektovalo současný
trend co největší možné diferenciace trestných činů ve prospěch pachatele. Absenci této
úpravy v našem právním řádu tak shledávám jako chybnou.

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147) a ublížení na zdraví
z nedbalosti (§ 148) patří do skupiny poruchových, nedbalostních trestných činů.
Samotné zavinění z nedbalosti nevylučuje ani skutečnost, že se na daném jednání
podílely i jiné osoby, či dokonce sám poškozený formou tzv. spoluzavinění. Tyto
trestné činy se pak mezi sebou liší pouze v závažnosti daného následku – stupněm
intenzity poruchy zdraví. Při určování toho, o který ze stupňů poruchy zdraví se jedná,
vycházíme z výkladových ustanovení trestního zákoníku, konkrétně z §122, který
definuje Ublížení na zdraví 169 a Těžkou újmu na zdraví170. Jedná se o právní pojmy, kdy
o naplnění jejích zákonných znaků rozhoduje soud na základě lékařských zpráv a
znaleckých posudků,171 které musí danou poruchu, či jiné onemocnění, příznaky a
vyplývající omezení pro poškozeného dostatečně podrobně popsat. Zde považuji za
důležité zmínit, že při kvalifikování zda, a jaké ublížení na zdraví bylo způsobeno, je
východiskem zdravotní stav pacienta před poškozením, nikoliv stav absolutního zdraví.
Je tedy rozhodující, v jaké míře se stav zhoršil oproti předchozímu. 172
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Kvalifikované skutkové podstaty těchto trestných činů stanoví vyšší trestnost pro
zdravotnické pracovníky při porušení důležité povinnosti vyplývající z jejich povolání.
Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, poskytovatel zdravotních služeb je
povinen tyto služby poskytovat na náležité odborné úrovni – tedy lege artis, kdy
porušení tohoto postupu je zároveň porušením důležité povinnosti ve smyslu trestního
zákoníku. 173 Ještě přísnějším trestem je dále postihován pachatel, který způsobí těžkou
újmu na zdraví nejméně dvou osob v důsledku hrubého porušení zákona o bezpečnosti
práce, zákona o ochraně životního prostředí anebo hygienických zákonů, kterými jsou
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě a zákon
č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a
souvisejících činnostech a o změně některých zákonů. 174
Nejvyšší soud například uznal lékaře vinným trestným činem ublížení na zdraví
(dnes by se jednalo o usmrcení z nedbalosti ve smyslu § 143 odst. 1, 2 trestního
zákoníku), když jako lékařský dozor na lyžařském výcviku gymnázia nedostál včas
elementárním povinnostem a řádně nediagnostikoval u poškozeného studenta
onemocnění a neposkytl potřebou lékařskou pomoc a péči, přičemž navzdory
zhoršujícímu se zdravotnímu stavu pacienta zůstával po celou dobu lhostejný a nečinný.
Po návratu z výcviku byl poškozený student převezen prostřednictvím rychlé záchranné
služby do fakultní nemocnice a hospitalizován na oddělení ARO, kde přes veškerou již
odpovídající péči lékařů zemřel. Odsouzenému lékaři byl uložen trest odnětí svobody
v trvání dvou let s podmíněným odkladem na zkušební dobu 4 let, a dále trest zákazu
činnosti – výkonu zdravotnického nelékařského povolání na dobu 3 let. 175
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Trestný čin neposkytnutí pomoci (§ 150) je úmyslným, ohrožovacím deliktem.
Potřebná pomoc je taková, která je nutná k odvrácení nebo snížení nebezpečí smrti
ohroženého nebo k zamezení utrpení další újmy na zdraví, avšak nejedná se nutně
pouze o takovou pomoc, která spolehlivě povede k záchraně.176 Znakem tohoto
trestného činu není účinek v podobě smrti či újmy na zdraví, se kterým není spojena
dokonce ani vyšší trestní sazba. Jedná se tedy o tzv. ryze omisivní trestný čin, kdy
pachatel neodpovídá za poruchu ve formě újmy na zdraví či smrti, která nastala
v důsledku opomenutí obecné povinnosti konat – tedy v důsledku neposkytnutí pomoci,
ale odpovídá pouze za ohrožovací čin neposkytnutí pomoci. 177
Kvalifikovaná skutková podstata vyjádřena v odstavci druhém tohoto ustanovení
se vztahuje na speciální subjekty – zdravotnické pracovníky, především tedy na lékaře a
zdravotní sestry, členy horské služby i na jiné osoby za předpokladu, že povinnost
poskytnout potřebnou pomoc vyplývá z jejich zaměstnání. Může však nastat situace,
kdy se povinnost pachatele konat podle povahy jeho zaměstnání bude krýt se zvláštními
povinnostmi konat dle § 112 trestního zákoníku, kdy opomenutí takového chování je
chápáno jako jednání. Opomenutí zvláštní povinnosti konat vede ke vzniku trestní
odpovědnosti za následek a jedná se tak o tzv. nepravé omisivní trestné činy. 178 Oproti
běžnému člověku mají zdravotničtí pracovníci z hlediska uvedeného trestného činu
specifické postavení i v situaci, kdy se nenacházejí ve výkonu svého povolání, jelikož
jsou na základě povahy lékařského zaměstnání povinni poskytnout potřebnou lékařskou
pomoc i ve svém volném čase mimo pracovní prostředí. Tato povinnost zdravotníka, na
rozdíl od povinnosti plnit své úkoly při výkonu práce, není zvláštní povinností konat ve
smyslu § 112 trestního zákoníku. Pachatel v této situaci odpovídá za trestný čin
neposkytnutí pomoci ve smyslu § 150 odst. 2 trestního zákoníku, nikoliv za příslušný
poruchový trestný čin.
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pracovníků snášet určité riziko jejich povolání. 180 Tuto povinnost však nelze vnímat
absolutně. Lékař je povinen poskytnout pomoc i osobě nakažené infekční chorobou,
jelikož související riziko je spojeno s jeho profesí, a navíc má lékař vědomost o tom, jak
se nákaze účinně bránit. Naproti tomu, po lékaři, který neumí plavat nelze požadovat,
aby se vrhnul do vody a zachránil tak topící se osobu. 181 Výjimku bude dále
představovat například situace, kdy lékař nedisponuje prostředky potřebnými
k zabezpečení účinné pomoci.
3.3.2 Trestné činy proti těhotenství žen
Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy (§ 159) nebo
s jejím souhlasem (§ 160). Uvedených trestných činů se dopustí kdokoliv - i
zdravotnický pracovník, kdo uměle přeruší těhotenství ženy (ať již s jejím souhlasem, či
bez souhlasu), a to jinak než způsobem přípustným dle zákona. Podmínky, za kterých
lze těhotenství ženy uměle přerušit jsou stanoveny zákonem č. 66/1986 S., o umělém
přerušení těhotenství a související vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 75/1986
Sb. Typicky se bude jednat o situaci, kdy bude provedeno umělé přerušení těhotenství
na žádost ženy po překročení zákonné hranice dosažení 12. týdne těhotenství. 182
Problematika umělého přerušení těhotenství patří v současné době mezi
nejdiskutovanější problémy, související se základním lidským právem člověka –
právem na život. V rámci české právní úpravy se setkáváme se dvěma druhy legálního
řešení interrupcí, kdy k umělému přerušení těhotenství může dojít buď na základě
žádosti ženy, které zákonodárce poskytuje určitou rozhodovací volnost o svém
mateřství. Dalším případem je přerušení těhotenství z důvodů zdravotních, jestliže je
ohrožen její život, zdraví nebo zdravý vývoj plodu. I v tomto případě je pochopitelně
vyžadován souhlas těhotné ženy s uvedeným zákrokem. Česká trestněprávní úprava
navazující na tuto problematiku poskytuje ochranu jednak počínajícímu lidskému životu
a také zdraví matky před nepřípustnými zákroky vedoucími k přerušení těhotenství.
Předmětem útoku obou uvedených trestných činů je lidský plod. Časovou hranici, kdy
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se z plodu stává člověk, pak tvoří začátek porodu.183 Z hlediska subjektivní stránky
trestného činu se musí jednat o úmyslný čin směřující k usmrcení plodu. Dle současné
trestněprávní koncepce není lidský plod považován za samostatnou lidskou bytost,
nýbrž za „součást“ matky, a nedbalostní vyvolání potratu tak naplňuje skutkovou
podstatu trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti spáchaného na těhotné
ženě.184
Důležité ustanovení představuje § 163 trestního zákoníku, podle kterého těhotná
žena, která své těhotenství sama uměle přeruší, nebo o to jiného požádá, nebo mu to
dovolí, není pro takový čin trestně odpovědná, a to ani podle ustanovení o návodci a
pomocníkovi. V souvislosti s touto problematikou, zmiňuje trestní zákoník také trestný
čin pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství (§ 161) a svádění těhotné
ženy k umělému přerušení těhotenství (§ 162), kdy obě skutkové podstaty vychází
z výše zmíněného ustanovení, podle kterého není sama těhotná žena trestně odpovědná.
U trestného činu dle § 162 trestního zákoníku, pak není nutné, aby byla snaha pachatele
úspěšná, ale k naplnění skutkové podstaty dochází již samotným sváděním a
přesvědčováním – jedná se tedy o tzv. předčasně dokonaný trestný čin. O pokus
trestného činu se bude jednat v případě, kdy těhotná žena pachatelem nabízenou pomoc
odmítne.185
3.3.3 Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a
orgány, lidským embryem a lidským genomem
Trestný čin neoprávněného odebrání tkání a orgánů (§ 164), nedovolené
nakládání s tkáněmi a orgány (§ 165) a odběr tkáně, orgánu a provedení
transplantace za úplatu (§ 166). Skutkové podstaty trestných činů souvisejících
s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským
genomem byly do trestního zákoníku zařazeny v návaznosti na mezinárodní závazky
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plynoucí z Úmluvy o biomedicíně a Dodatkového protokolu k této Úmluvě,186 a to
především kvůli ochraně lidské důstojnosti a svébytnosti, což je také odrazem
nadřazenosti individuálních zájmů nad těmi společenskými a vědeckými. Každý zákrok,
který by směřoval k vytvoření lidské bytosti, která by byla geneticky shodná s jinou
lidskou bytostí, živou či mrtvou, je nepřípustný. 187 V čl. 19 Úmluvy o biomedicíně je
dále obsaženo důležité pravidlo stanovující, že odběr tkání od živé osoby pro
transplantační účely lze provádět výhradně v zájmu léčebného přínosu pro příjemce, a
to pouze jestliže není k dispozici žádný vhodný orgán nebo tkáň ze zemřelé osoby či
jiná alternativní metoda srovnatelného účinku. Nakládání s částmi lidského těla je
upraveno i v novém občanském zákoníku, kdy člověk, jemuž byla odňata část těla má
právo dozvědět se, jak s ní bylo naloženo, přičemž je zakázáno s odňatou částí těla
nakládat způsobem pro člověka nedůstojným nebo ohrožujícím veřejné zdraví. Odňatou
část těla člověka za jeho života lze použít ke zdravotnickým a vědeckým účelům pouze
pokud k tomu dal souhlas. 188 Občanský zákoník rovněž poskytuje lidskému tělu
ochranu i po smrti člověka, kdy každý má právo rozhodnout, jak bude s jeho tělem po
smrti naloženo.189
Trestné činy neoprávněného odebrání tkání a orgánů (§ 164 odst. 1, 2) a
nedovoleného nakládání s tkáněmi a orgány (§ 165 odst. 1, 2) obsahují ve svých
prvních odstavcích dvě samostatné skutkové podstaty, kdy objektem těchto trestných
činů je zájem na řádném provádění odběru tkání, buněk a orgánů z těla živého i mrtvého
člověka a zájem na řádném nakládání s těmito odebranými tkáněmi, buňkami a orgány
s respektováním etického i odborně zdravotnického hlediska. Cílem zákonodárce je tak
především snaha zabránit zneužití a komercionalizaci transplantací.
Objektivní stránka u těchto trestných činů spočívá v tom, že pachatel v rozporu
s jiným právním předpisem z těla živého nebo mrtvého člověka provede odběr tkáně,
buňky nebo orgánu, nebo v rozporu s jiným právním předpisem odebranou tkáň, buňku
nebo orgán pro sebe nebo jiného opatří, zprostředkuje, nabídne, doveze nebo vyveze,
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anebo s takovými jinak nakládá.190 Rozpor s právním předpisem lze u těchto trestných
činů spatřovat především v porušení příslušných ustanovení zákona č. 285/2002 Sb., o
darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (dále
jen „transplantační zákon“), který vymezuje pojmy užité v trestním zákoníku, např.
tkáň, orgán, odběr, a dále upravuje podmínky legálního odměru tkání a orgánů od
žijícího dárce, které vychází z výše uvedeného čl. 19 Úmluvy o biomedicíně. Takový
odběr tak lze provést výhradně v zájmu přínosu pro příjemce, se svobodným
konkrétním a informovaným souhlasem způsobilého dárce, a za podmínky, že se jedná
o obnovitelné tkáně nebo o některý z funkčních párových orgánů.
Skutková podstata trestného činu odběru tkáně, orgánu a provedení transplantace
za úplatu (§ 166 odst. 1, 2) vychází z čl. 21 Úmluvy o biomedicíně, dle kterého nesmí
být lidské tělo, ani jeho části jako takové zdrojem finančního prospěchu. Přenechat část
lidského těla jiné osobě lze pouze za podmínek stanovených transplantačním zákonem.
Jedinou výjimku tvoří vlasy a podobné části lidského těla, které lze bezbolestně
odejmout bez znecitlivění a jež se přirozenou cestou obnovují. Takové části lidského těl
mohou být přenechány jinému i za úplatu a na rozdíl od všech ostatních částí lidského
těla jsou považovány za věc movitou. 191
Objektem tohoto trestného činu je vedle života a zdraví člověka také zájem na
řádném, nestranném, a především nezištném provádění odběrů tkání a orgánů a
transplantací. I v tomto případě se jedná o dvě samostatné základní skutkové podstaty
postihující pachatele podílející se na neoprávněných transakcích s částmi lidského těla
jako nakupující nebo prodávající, respektive jako zprostředkovatelé nebo vykonavatelé
transplantace, a odlišují se dle toho, zda je pachatel poskytovatelem nebo příjemcem
úplaty. Beztrestné jsou však osoby, které jsou dárci takových částí lidského těla nebo
které je nabízí, a to s ohledem na zásadu podle které nelze ustanoveními trestního
zákoníku postihovat ty osoby, na jejichž ochranu jsou určena.192
Ve vztahu k trestným činům úplatkářství jsou však tyto trestné činy
ustanoveními speciálními, a jednočinný souběh těchto trestných činů je tak vyloučen.
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Za úplatu ve smyslu skutkové podstaty uvedené v § 166 lze považovat neoprávněnou
výhodu spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění.
3.3.4 Vybrané trestné činy proti svobodě
Neoprávněné nakládání s osobními údaji (§ 180)
V rámci svého povolání přichází lékař spolu s ostatními zdravotnickými
pracovníky denně do styku s velice citlivými informacemi, kterým zákon poskytuje
zvláštní ochranu. Díky neopatrnosti zdravotnického personálu však může velmi snadno
dojít k jejímu narušení, a proto je při výkonu zdravotnického povolání důležité dbát
ochrany soukromí pacienta. Na lékařských vizitách dochází poměrně často k situaci,
kdy ošetřující lékař referuje o citlivých údajích pacienta ostatním členům vizity před
několika dalšími „spolupacienty“, aniž by byl dotčený pacient dotázán, zda souhlasí,
aby byli ostatní pacienti o jeho zdravotním stavu informováni. Takovéto jednání je však
zcela jistě protiprávní. 193
Právo na ochranu osobních dat před neoprávněným nakládáním vyplývá z čl. 10
Listiny základních práv a svobod a dále také z čl. 2 a 10 Úmluvy i biomedicíně. Potřebu
trestněprávní ochrany lze spatřovat především v návaznosti na současný pokročilý stav
techniky a s tím související rozsáhlé možnosti zneužití získaných údajů.194 Trestní
zákoník stanoví, že trestný čin spáchá, kdo byť z nedbalosti neoprávněně zveřejní, sdělí,
zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném
shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou újmu na
právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají. 195 Vzniklá újma
na právech nebo oprávněných zájmech může spočívat v narušení rodinných vztahů,
poškození v zaměstnání, újmě na pověsti apod. Osobním údajem se pak rozumí
jakýkoliv údaj týkající se určeného subjektu údajů, na základě kterého lze přímo či
nepřímo zjistit identitu takového subjektu.196 Povinnost mlčenlivosti ve zdravotnictví je
stanovena zákonem o zdravotních službách197 a v případě jejího porušení ze strany
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zdravotnického personálu tak bude postupováno dle kvalifikované skutkové podstaty
daného ustanovení.
Povinnost mlčenlivosti a důvěrnost informací obsažených ve zdravotnické
dokumentaci vyplývá mimo jiné i ze Závazného stanoviska ČLK o elektronickém
způsobu vedení zdravotnické dokumentace198, ve kterém je akcentován význam
pacientova soukromí, jakožto jednoho ze základních práv pacienta vůbec, kdy primární
účel povinné mlčenlivosti je spatřován především v nastolení vzájemné důvěry mezi
lékařem a pacientem, která je určitou zárukou toho, že se lékař o pacientovi dozví co
nejvíce informací použitelných při diagnóze.
Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků samozřejmě není absolutní.
Prolomení této povinnosti lze spatřit mimo jiné v § 51 odst. 2 ZZS, dle kterého se za
porušení povinné mlčenlivosti nepovažuje například sdělování údajů v případě, že je
poskytovatel zproštěn mlčenlivosti samotným pacientem či jeho zákonným zástupcem.
Ke sdělování údajů a jiných skutečností bez souhlasu pacienta je lékař oprávněn
v případě své obhajoby před soudem nebo jiným orgánem v trestním řízení, kdy může
použít takové údaje i bez souhlasu za účelem ochrany jeho vlastních práv. V tomto
případě se jedná o zásadní rozdíl oproti předchozí právní úpravě, podle které musel být
lékař povinné mlčenlivosti zproštěn nadřízeným orgánem v důležitém státním zájmu.
3.3.5 Vybrané trestné činy proti majetku
Podvod (§ 209), Pojistný podvod (§ 210)
Ačkoliv tyto trestné činy nepatří k těm typickým pro oblast zdravotnictví,
v poslední době dochází k nárůstu případů, kdy jsou lékaři trestně stíháni za
neoprávněně vykázané a neprovedené úkony. 199 Ovšem ne každé pochybení lékaře při
vykazování poskytnuté péče lze považovat za podvodné jednání. Velmi časté jsou
například chyby v zadání rodného čísla nebo záměny jmen pojištěnců. Pokud však není
prokázán úmysl, nelze na neoprávněné vykázání zdravotní péče nahlížet jako na
protiprávní jednání.
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Podvodu se dopustí ten, kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho
v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím
majetku škodu nikoli nepatrnou.200 Uvedení v omyl spočívá v jednání, kterým pachatel
předstírá okolnosti, jež nejsou v souladu se skutečným stavem věci. 201 Ke spáchání
trestného činu podvodu tak může dojít v situaci, kdy poskytovatel zdravotních služeb
vzbudí v pacientovi nereálné očekávání a vyžaduje po něm příspěvek za podání
léčivého přípravku nebo použití metody, jejíž účinnost není ověřena. 202 Jak již bylo
zmíněno, jedná se o úmyslný trestný čin, kdy podvodný úmysl nebo zatajení
podstatných skutečností se zde musí vyskytovat již v době jednání pachatele. 203
Pojistný podvod je ve vztahu k trestnému činu podvodu speciální skutkovou
podstatou. Tohoto trestného činu se dopouštějí fyzické nebo právnické osoby za účelem
získání výhody nebo obohacení se na úkor pojišťovny. Dochází k němu při sjednání
smlouvy nebo při uplatnění nároků z pojistné smlouvy, jsou-li uvedeny nesprávné údaje
nebo jsou-li některé údaje zamlčeny. U obou uvedených trestných činů přitom není
rozhodující, zda pachatel spácháním trestného činu obohatil sebe nebo někoho jiného. O
trestný čin podvodu se tak bude jednat například i za situace, kdy lékař - zaměstnanec
nemocnice vykazuje neprovedené zdravotní výkony, na základě kterých dojde
k neoprávněnému obohacení na straně nemocnice a nikoliv lékaře samotného. I v tomto
případe se tak bude rovněž jednat o trestný čin podvodu.204
3.3.6 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci
Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (§ 346)
V případě lékařských procesů patří znalecký posudek lékaře mezi ty
nejstěžejnější důkazní prostředky vůbec, což je také důvodem vzniku trestněprávní
odpovědnosti při porušení zákonem stanovených povinností. Objektem tohoto trestného
činu je zájem společnosti na řádném výkonu znalecké činnosti, čímž je rovněž chráněna
důvěra společnosti v pravdivost, úplnost a nezkreslenost závěrů znalců a dále zájem na
správném zjištění skutkového stavu jako podkladu pro rozhodnutí orgánů veřejné
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moci. 205 Za nepravdivý znalecký posudek lze považovat posudek, lživý ve všech jeho
podstatných okolnostech a závěrech, tedy v podstatě smyšlený nebo zfalšovaný a tudíž
vědomě v naprostém rozporu s odbornými závěry učiněnými na základě dosaženého
stupně vědeckého či jiného odborného vzdělání. 206
Znalce přibere formou opatření orgán činný v trestním řízení, je-li k objasnění
skutečností důležitých pro trestní řízení třeba odborných znalostí, a jestliže není pro
složitost posuzované otázky dostačující odborné vyjádření 207 – např. lékařská zpráva o
zranění poškozeného. Trestní řád stanovuje obligatorní přibrání znalce z oboru
zdravotnictví v případě prohlídky a pitvy mrtvoly208, nebo při vyšetření duševního stavu
obviněného, popříp. svědka.209 Jednání jakožto znak objektivní stránky uvedeného
trestného činu spočívá jednak v podání nepravdivého, hrubě zkresleného nebo
neúplného znaleckého posudku nebo dále v uvedení nepravdy o okolnosti, která má
podstatný význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění vyšetřovací komise Poslanecké
sněmovny, nebo zamlčení takové okolnosti. 210 Subjektem trestného činu dle § 346 odst.
1 TZ může být pouze znalec zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č.
36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. 211, a dále také ústavy nebo jiná pracoviště
specializovaná na znaleckou činnost, a vědecké ústavy, vysoké školy a vědecké
instituce.212 Trestně odpovědný může být znalec, jenž byl orgánem činným v trestném
řízení, i znalec, který vypracoval znalecký posudek na žádost jedné ze stran. 213 Krajský
soud v Hradci Králové ve svém rozhodnutí stanovil, že „(...) u osoby stíhané pro trestný
čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku, která měla nepravdivě popsat
okolnosti spáchání určité trestné činnosti, musí orgány činné v trestním řízení vyřešit
jako předběžnou otázku, zda není sama jejích pachatelem. V takovém případě by
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nemohla byt trestně odpovědná za uvedený trestný čin. Tím však není vyloučena její
odpovědnost za jiný trestný čin, např. křivého obvinění dle § 174 tr. zák.“214

Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu (§ 350)
Pro oblast medicíny je trestný čin padělání a vystavení nepravdivé lékařské
zprávy, posudku a nálezu zcela specifický. Zákonodárce v tomto případě klade důraz na
ochranu důvěryhodnosti lékařských zpráv, posudků a nálezů, které slouží jako podklad
pro zjištění skutkového stavu v řízení před orgány sociálního zabezpečení, zdravotními
pojišťovnami a soudy.
Zákonné ustanovení obsahuje ve svých dvou odstavcích rovnou čtyři různé
základní skutkové podstaty. První z nich postihuje padělání lékařské zprávy, posudku
nebo nálezu anebo podstatné změnění jejich obsahu, a to v úmyslu užít je v řízení před
orgány veřejné moci v trestním či jiném soudním řízení. 215 Druhá skutková podstata
postihuje užití takové zprávy, posudku nebo nálezu jako pravého v řízení před
uvedenými orgány v soudním řízení. 216 Další skutková podstata postihuje pachatele,
který jako lékař nebo jiná způsobilá zdravotnická osoba vystaví nepravdivou nebo hrubě
zkreslenou lékařskou zprávu, posudek nebo nález, nebo v něm zamlčí podstatné
skutečnosti o zdravotním stavu, aby jej bylo užito v řízení před orgánem veřejné
moci. 217 A konečně alternativu k poslední uvedené skutkové podstatě představuje postih
užití takové lékařské zprávy, posudku nebo nálezu v řízení před orgánem veřejné
moci. 218 U všech uvedených skutkových podstat se jedná o tzv. předčasně dokonané
trestné činy, a pro vznik trestněprávní odpovědnosti tak není nutné, aby pachatel dosáhl
užitím nepravdivé lékařské zprávy jakékoliv výhody. Získání prospěchu, či způsobení
škody představuje okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby. Zákonodárce
nerozlišuje, zda se jedná o lékařskou zprávu, posudek nebo nález. Půjde tedy nejen o
vystavení „neschopenky“, ale o jakoukoliv lékařskou zprávu – např. omluvenka pro
nedostavení se k soudu, potvrzení o řidičské způsobilosti atd. Pachatelem podle
odstavce prvního pak může být jakákoliv osoba, která lékařskou zprávu padělá nebo
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pozmění, naproti tomu skutkové podstaty obsažené v odstavci druhém může naplnit
pouze speciální subjekt, a to buď lékař, nebo jiná způsobilá zdravotnická osoba.219
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4. Znalecký posudek z hlediska trestní odpovědnosti lékaře
4.1 Obecně k dokazování v trestním řízení
Dokazování tvoří podstatnou a nezastupitelnou součást trestního řízení, jelikož
umožňuje zjistit skutkový základ pro rozhodování orgánů činných v trestním řízení a
celkově pro další postup tak, aby došlo ke splnění účelu trestního řízení podle zákonem
stanovených podmínek – tj. k náležitému zjištění trestných činů a spravedlivému trestu
pro jejich pachatele. Dle trestního práva procesního se dokazováním rozumí zákonem
upravený postup orgánů činných v trestním řízení, jehož cílem je vyhledání důkazů
ohledně rozhodných skutečností, provádění těchto důkazů a jejich následné zajištění,
zhodnocení a vyvození potřebných skutkových a právních závěrů. 220
Dokazování zároveň představuje jeden z klíčových problémů pro praktickou
aplikaci zdravotnického práva, zejména při dokazování existence protiprávního jednání
a příčinné souvislosti. Medicínské právo jakožto interdisciplinární obor nedisponuje
žádnými zvláštními prostředky, na základě kterých, by docházelo k prokazování
pochybení nebo nároků na náhradu škody či nemajetkové újmy. Dokazování v oblasti
medicíny je o to složitější, že zde dochází jak k dokazování příčinné souvislosti mezi
léčebným postupem, pochybením a následkem, tak i jednotlivých fází daného
medicínského postupu.221 Navíc je většina medicínských postupů prováděna za
přítomnosti malého okruhu lidí, a v řízení před soudem tak často dochází k důkazním
situacím „tvrzení proti tvrzení“. 222 Výsledkem dokazování v medicínsko-právních
sporech by měla být jasná odpověď na otázku, zda došlo k poškození zdraví popřípadě
smrti v příčinné souvislosti s porušením povinnosti jednat lege artis. Zároveň je
nezbytné určit, jaké lékařské postupy lze v daném případě povařovat za standartní a
správné, a zda byla zdravotní péče v souladu s těmito standardy poskytnuta.223
Úprava dokazování v trestním řízení je obsažena v trestním řádu, konkrétně
v hlavě páté v části „Dokazování“, která se věnuje některým společným otázkám
220
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týkajícím se této důležité procesní činnosti. Další pravidla pro dokazování jsou
stanovena obecně v § 2 trestního řádu, v němž jsou obsaženy základní zásady.
V trestním právu procesním se uplatňuje princip presumpce neviny, a na rozdíl od
občanskoprávního řízení zde nemůže dojít k přenosu důkazního břemene na
obžalovaného. S ohledem na zásadu in dubio pre reo nepřichází v úvahu ani zmírnění
požadavku na úplné prokázání všech znaků trestných činů. Nutno však podotknout, že
v trestním procesu nedochází k velkým problémům s opatřováním důkazů, jako je tomu
například v řízení občanskoprávním, jelikož státní aparát stojící proti obžalovanému je
zpravidla vybaven lepšími předpoklady pro vyhledání a zajištění potřebných důkazů. 224
Co se důkazních prostředků týče, trestní řád v § 89 odst. 2 uvádí příklady těch
nejčastěji používaných pro účely trestního řízení. Jedná se především o výpovědi
obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení a
ohledání. Okruh těchto důkazních prostředků je však pouze demonstrativní, a v zásadě
může jako důkaz sloužit vše, co může přispět k objasnění věci. Důkazní význam
jednotlivých důkazních prostředků je pak závislý na konkrétních okolnostech trestní
věci, stejně tak jak na druhu, povaze a důkazní hodnotě ostatních ve věci získaných
důkazních prostředků. Zákon pouze v ojedinělých případech stanovuje použití
konkrétního důkazního prostředku na danou situaci. Jak jsem již zmínila v předchozí
kapitole, znalec z oboru zdravotnictví bývá vždy přibrán ke zjištění příčiny smrti
člověka, vznikne-li podezření, že byla smrt způsobena trestným činem, nebo jestliže je
třeba provést vyšetření duševního stavu obviněného či svědka. K vyšetření duševního
stavu mladistvého se pak obligatorně přibírají dva znalci z oboru zdravotnictví – a to
znalec se zaměřením na dětskou psychiatrii a dětskou psychologii.

225

Dva znalci musí

být přibráni i v případě, že jde o prohlídku a pitvu mrtvoly, ke které zároveň nesmí být
jako znalec přibrán lékař ošetřující zemřelého pro nemoc, která smrti bezprostředně
předcházela.226
Za účelem zahraniční komparace bych ještě ráda zmínila, že v systému common
law se setkáváme s rozdílnými standardy pro dokazování v trestním řízení i mimo něj.
Pro účely trestního řízení je v systému common law nezbytné, aby byly skutečnosti
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potřebné pro odsouzení pachatele prokázány „nade vší rozumnou pochybnost“227 oproti
řízení civilnímu, kde se považuje za dostačující, jestliže je pravděpodobnost zjištěna
alespoň na 51%. Za dostačující důkaz tak bude považován i závěr znalce, ve kterém
stanoví, že bylo jednání lékaře příčinou škody „s vysokou pravděpodobností“. 228
Odlišné pojetí trestního řízení v kontinentálním a common law systému je zapříčiněno
především rozdílností základních zásad trestního procesu. Charakteristickou zásadu pro
české trestní řízení představuje zásada oficiality229 a na ní navazující zásada tzv.
materiální pravdy230, která ukládá státním orgánům povinnost zjistit pravdu, a je
odrazem veřejného zájmu na spravedlivém rozhodnutí. Na rozdíl od common law, kde
je trestní řízení daleko více privatizované a strany zde například samy vyhledávají,
navrhují a provádějí důkazy. 231

4.2 Význam znaleckého posudku v trestním řízení
Vzhledem k náročnosti a komplikovanosti medicínských oborů je posuzování
správného postupu lékařské činnosti více než obtížné. Orgány, které rozhodují o
trestněprávní odpovědnosti lékaře, nejsou samy o sobě způsobilé k odbornému
zhodnocení lékařského postupu a jeho souladu s pravidly lékařského umění, a z tohoto
důvodu představuje znalecký posudek kardinální a stěžejní důkaz pro vyřešení této
otázky. Zcela zásadní význam má posudek z příslušného znaleckého oboru zejména při
posuzování trestní odpovědnosti za trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti či
ublížení na zdraví s následkem smrti z nedbalosti, a tak se znalecká činnost stává
stěžejní záležitostí při řešení trestních oznámení na lékaře a jiné zdravotníky. 232
Problematika znaleckých posudků v oblasti medicíny jako takové představuje velice
obsáhlé téma, v této kapitole se tedy omezím na část dané problematiky ve vztahu
k právní odpovědnosti lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků.
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Znalecký posudek z oboru zdravotnictví odpovídá zpravidla na celou řadu
otázek, z nichž těmi nejzásadnějšími jsou, zda bylo při péči o pacienta postupováno
v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy – postup lege artis, zda
lékař porušil či neporušil své profesní povinnosti, a zda je případná chyba při
poskytování zdravotní péče, porušení profesní povinnosti nebo postup non lege artis
v příčinné souvislosti se vzniklou újmou na zdraví nebo úmrtím pacienta.233 Mezi další,
často odpovídané otázky patří například příčetnost pachatele, resp. zmenšená příčetnost
či nepříčetnost v době činu, ovlivnění pachatele alkoholem či jinou návykovou látkou a
jeho závislost na takových látkách, a dále povaha, závažnost, příčiny a mechanismus
vzniku újmy na zdraví a příčina smrti oběti.234 Při tom je důležité dbát na to, aby měl
soudní znalec k dispozici veškeré potřebné podklady pro vyhotovení znaleckého
posudku. Zpravidla znalec vychází z písemných podkladů, které však mnohdy nejsou
pro tyto účely úplné a dostatečné. V určitých případech například znalci nestačí samotná
zdravotnická dokumentace (jež je sice základním podkladem, nikoliv však jediným), ale
musí mít k dispozici i podrobné výpovědi osob, jež se na léčbě podílely, ostatních
lékařů, zdravotního personálu, popřípadě i o ostatních pacientů. Primárně však znalec
musí disponovat vyjádřením lékaře, jehož činnost je posuzována. Pro účely znaleckého
posudku je relevantní i to, v jakých podmínkách lékař pracoval, jakými úvahami se
řídil, a jak uvedený postup sám odůvodňuje, a zároveň je třeba zohlednit i jeho
materiální, technické, organizační a časové možnosti. 235 Při dokazování je též vhodné
zaměřit se na vnitřní směrnice a vnitřní pokyny zaměstnavatele neboli tzv. standardní
operační postupy, které jsou vodítkem pro zvládání rutinních ale i nestandardních
krizových situací. 236 Odborná literatura uvádí, že tyto krizové situace zpravidla vedou
k přetížení zdravotnického personálu, jelikož vyžadují výkon více nezvyklých činností
najednou, a je zde tak i vyšší pravděpodobnost, že dojde k pochybení. 237
Informace o výše uvedených skutečnostech tak nelze získat z pouhé
zdravotnické dokumentace, nýbrž na základě řady dalších důkazů, přičemž tyto
skutkové okolnosti jsou nezbytné pro správný náhled znalce na daný případ a pro lepší
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přiblížení toho, jak lékař v konkrétní situaci smýšlel. Teprve až na základě těchto
zjištění je znalec schopen objektivně zhodnotit daný případ. Nutno však dodat, že znalci
přísluší posuzovat pouze otázky skutkové, nikoliv právní – jako je kupříkladu otázka
viny pachatele. Pokud se znalec v posudku vyjádří tak, že „lékař zavinil smrt pacienta
tím, že…“, jedná se o chybný znalecký posudek, jelikož v něm neoprávněně posuzuje
právní otázku zavinění. 238

4.3 Vybrané otázky z problematiky znalecké činnosti v oblasti
zdravotnictví
V souvislosti se znaleckým hodnocením činnosti lékařů se můžeme v praxi
setkat s několika zásadními problémy. Jeden z nich představuje otázka odbornosti
znalce a správné volby znaleckého odvětví, která bývá předmětem sporů nejen v rámci
trestního řízení. S ohledem na četnost medicínských oborů existuje mnoho znalců, kteří
se specializují na konkrétní odvětví (chirurgie, neurologie, gynekologie apod.). Pro
příslušný trestněprávní případ vybírají znalce v přípravném řízení orgány činné
v trestním řízení, jež se často dopouštějí hrubé chyby spočívající v tom, že k posouzení
postupu lékaře příslušného klinického oboru přiberou soudního znalce z oboru
zdravotnictví – odvětví soudního lékařství. Skutečnost, že tento znalec znalecký úkol
přijme a rozhodne se posuzovat správnost odborného postupu lékaře z takového oboru,
je pak dalším závažným pochybením. Rozsah profesních povinností lékaře jisté
odbornosti nebude s největší pravděpodobností přesně znát lékař odbornosti jiné.
Takový znalecký posudek nemůže být v praxi použitelný a musí být posléze nahrazen
posudkem novým, vypracovaným znalcem z příslušného oboru.239 Nejvyšší soud
judikoval, že takováto chyba nelze zhojit ani tím, že si znalec z oboru soudního
lékařství přibere jako odborného konzultanta znalce z příslušného klinického oboru.240
Na kongresu ČLK v roce 2009 se zúčastnění odborníci zabývali tím, že právní úprava
nedostatečně stanovuje kritérium pro kvalifikaci lékaře znalce, jenž má ve znaleckém
posudku hodnotit jednání jiného lékaře. Tato skutečnost může nepříznivě ovlivnit
jednak výsledek celého trestního řízení vedeného proti lékaři, tak i lékařovu budoucnost
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po profesní i společenské stránce. JUDr. Petr Vojtek241 se k uvedenému vyjádřil tak, že
„Soudy musí při ustanovení znalce vzít v úvahu i stupeň odbornosti, který je k podání
posudku potřeba. Proto je třeba před ustanovením znalce posoudit, případně s ním
projednat stupeň náročnosti posudku z hlediska výběru znalce s potřebnou kvalifikací.
Zároveň musí soudy dbát, aby byl znalcem ustanoven odborník z příslušného oboru.“
Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. 242 dále navázal tím, že upozornil na nedostatečnou
právní úpravu jmenování znalců z oboru chirurgie, kdy podle jeho slov „…nemusí lékař
z oboru chirurgie před jeho jmenováním prokazovat teoretické znalosti, ani praktické
zkušenosti, přičemž nemusí dokládat ani doporučení od výboru České chirurgické
společnosti, jakožto odborné organizace, která by garantovala odbornou znalost i
potřebnou úroveň chirurgické praxe.“ Lékařské posudky jsou nicméně i dnes
předmětem veřejného zájmu, především díky mediálně známému případu bývalé
zdravotní sestry z nemocnice v Rumburku podezřelé z několika vražd, kde došlo
v průběhu trestního řízení k ostrému střetu znalců z oboru lékařství. Předmětem ostrých
diskuzí mezi ČLK a ministerstvem spravedlnosti se v létě roku 2016 stala navrhovaná
novela zákona o znalcích, která byla ministrem spravedlnosti poslána do
připomínkového řízení. ČLK navrhovanou novelu ostře odmítá, jelikož dle ní
nereflektuje dlouhodobou žádoucí potřebu řádné a smysluplné úpravy znalecké činnosti
v oblasti zdravotnictví a navrhuje její odmítnutí. ČLK ve svém stanovisku upozorňuje
na alarmující situaci, kdy v posledních letech došlo až k několika desítkám případů
bezdůvodné kriminalizace lékařů navíc za hojné mediální pozornosti, kdy ve valné
většině případů byl příčinou nespravedlivého trestního stíhání lékaře chybný znalecký
posudek znalce z oboru zdravotnictví, vůči kterému nebyly pro jeho chybné znalecké
závěry vyvozeny žádné důsledky. 243

Dle názoru ČLK je nezbytné těmto situacím

předcházet především náležitým profesním dohledem nad znalci v oboru zdravotnictví,
a to prostřednictvím profesní komory zřízené zákonem, jež by zaručovala dostatek
erudice a praktických zkušeností znalce v daném oboru. Zákonná úprava by také měla

241

Předseda občanskoprávního senátu Nejvyššího soudu, projev na kongresu ČLK v červnu 2009,
MACH, J.: Znalecký posudek jako kardinální důkaz v lékařských procesech. Zdravotnictví a právo. 2010
č.1, s. 5-12
242
Předseda České chirurgické společnosti a přednosta chirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice
v Praze, projev na kongresu ČLK v červnu 2009, MACH, J.: Znalecký posudek jako kardinální důkaz
v lékařských procesech. Zdravotnictví a právo. 2010 č.1, s.5-12
243
Česká lékařská komora odmítá Pelikánův zákon o znalcích. Česká justice [online]. 2016 [cit. 2017-0920]. Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2016/05/ceska-lekarska-komora-odmita-pelikanuv-zakon-oznalcich-odbornici-obor-opusti-varuji

63

výslovně stanovit, že správnost odborného postupu lékaře může hodnotit jen znalec
stejné odbornosti, který zná vzdělávací program oboru a je sám oprávněn k výkonu
činnosti, jež má hodnotit. ČLK dále nesouhlasí s navrhovanou úpravou, dle které by
měli být soudní znalci z oboru lékařství přezkušování justičními orgány ze znalostí
právních předpisů. Dle komory lze předpokládat, že většina dosavadních znalců nebude
ochotna takové přezkoušení absolvovat, což by mohlo mít za důsledek rapidní úbytek
soudních znalců z oblasti zdravotnictví. 244 Z mého pohledu jsou připomínky ČLK
k připravovanému zákonu zcela na místě, kdy je pochopitelně důležité, aby měl znalec
jistý přehled ohledně relevantní právní úpravy, avšak považuji za nezbytnější, aby byl
lékař kvalitním odborníkem v oboru, v rámci kterého znaleckou činnost vykonává.
Prověřování takových znalostí, by pak mělo být prováděno profesními komorami a
organizacemi, nikoliv soudními úředníky.
Další praktický problém v oblasti posudkového lékařství, představuje možnost
použít znalecký posudek vypracovaný v trestním řízení před zahájením trestního stíhání,
i ve fázi po zahájení trestního stíhání. Zatímco podle předchozí právní úpravy mohl
policejní orgán požadovat před zahájením trestního stíhání v rámci objasnění
skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, pouze odborná vyjádření,
dnes mají možnost opatřit si i znalecký posudek,245 který ovšem v této fázi řízení plní
odlišný úkol než znalecký posudek vyžádaný až po zahájení trestního stíhání. Na
základě posudku podaného před zahájením trestního stíhání by se měly orgány činné
v trestním řízení rozhodnout, zda trestní stíhání proti podezřelé osobě – lékaři zahájí, či
nikoliv. 246 Z hlediska omezení kriminalizace lékařů je nynější právní úprava oproti té
předchozí jistě příznivější, jelikož dnes disponují orgány činné v trestním řízení
dostatečnými prostředky, aby mohly v rámci postupu před zahájením trestního stíhání
zjistit, zda došlo k odbornému pochybení lékaře či nikoliv. Na druhou stranu však v této
fázi řízení lékař – podezřelý nedisponuje žádnými procesními právy obviněného, které
by mohl dle § 105 odst. 3 trestního řádu247 proti osobě znalce nebo jeho odborné
kvalifikaci uplatnit. Zde se tedy nabízí otázka, zda lze takto pořízený znalecký posudek
použít i v navazující fázi trestního řízení po sdělení obvinění, a zda lze na něj pohlížet
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jako na důkaz bez toho aniž by byl pro účely trestního stíhání vyžadován posudek
nový. 248 V souvislosti s touto problematikou se setkáváme s několika názory. Osobně se
přikláním k postoji J. Macha, který ve své publikaci uvádí, že znalecký posudek
pořízený před zahájením trestního stíhání slouží pouze pro rozhodnutí policejního
orgánu nebo státního zástupce, zda bude věc odložena, popřípadě postoupena, nebo zda
bude zahájeno trestní stíhání. Dále však znalecký posudek získaný podle ustanovení §
158 odst. 3 trestního řádu nelze použít jako řádný důkaz v přípravném řízení, ani
v hlavním líčení. 249
Jak jsem již nastínila, znalecké posudky jsou nenahraditelnou součástí
medicínských kauz, jelikož bez nich by v podstatě nebylo možné potencionální
pochybení lékaře vůbec odhalit. Svým jednáním tak znalci mohou v rámci trestního
řízení značnou mírou ovlivnit vznik trestní odpovědnosti lékaře, což může být pro účely
vypracování objektivního znaleckého posudku mnohdy představovat složitý úkol,
zejména proto, že znalci z oboru zdravotnictví jsou lékaři, stejně jako ti, proti kterým
jsou nepříznivé následky uplatňovány. V souvislosti s touto problematikou hovoří
zahraniční právní literatura o jevu tzv. expert crisis, kdy příslušníci stejné profese mají
tendenci poskytovat znalecké posudky ve prospěch obviněného kolegy, jelikož si
dovedou představit situaci, že by se na místě obžalovaného lékaře mohli jednou ocitnout
sami. Obzvlášť v oblasti medicínsko-právních sporů je tento jev značně zřetelný.
V USA se tento problém nejvíce projevil v 70. letech minulého století, kdy došlo ke
značnému nárůstu počtu žalob na lékaře, a znalci - lékaři na uvedené profesně vnímané
ohrožení reagovali poskytováním velice benevolentních posudků, na základě kterých
nemohli být jejich kolegové odsouzeni. Ačkoliv je znaleckým názorům přiznávána
náležitá váha, konečným arbitrem toho, co je reasonable standard zůstává soud, který si
musí alespoň teoreticky uchovat právo odchýlit se od takového odborného názoru. 250
V českém právním systému lze příznaky expert crisis spatřovat ve vybraných
rozhodnutích disciplinárních orgánů. I zde je ovšem třeba mít na paměti, že soud
hodnotí postup lékaře podle právních kritérií, která existují nezávisle na kritériích
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medicínských a nejsou od nich odvozena. Zásada nemo iudex in causa sua251 se uplatní
i v případě odborných sdružení lékařů, jimiž vydané stanovisko ohledně správného
lékařského postupu nemůže předurčit výsledek řízení proti lékaři. Znalci nepřísluší
určovat jaký postup je právně dostačující a přisvojovat si tak roli soudce. Soud sice při
rozhodování vychází z odborných názorů znalců - lékařů a odborných institucí, ale
hodnotí je stejně jako jiné důkazy, a to samostatně i ve vzájemné souvislosti, přičemž
sám je vázán pouze zákonem. 252 Závěry soudu musí mít vždy oporu v provedeném
dokazování a musí být řádně odůvodněny. Pro příklad bych zde uvedla fenomén pojmu
lege artis, při jehož výkladu dochází k porovnávání postupu poskytovatele zdravotních
služeb s postupem řádného odborníka neboli s jistým standardem poskytované péče.253
Dokazování v medicínsko-právních sporech musí vést především k závěru, zda byla
zdravotní péče poskytnuta v souladu s povinností lege artis. 254 Jelikož však není obsah
tohoto pojmu přesně definován, a to ani rozhodovací činností soudů, setkáváme se zde
s absencí konkrétních kritérií, která by představovala alespoň základní vodítka pro jeho
hodnocení. Současný vágní obsah termínu lege artis poskytuje natolik široký prostor, že
lze skutkové závěry znaleckého posudku překonat a právně hodnotit postup
poskytovatele zdravotních služeb odlišně. 255 Zde se tedy nabízí prostor pro judikatorní
činnost Nejvyššího či Ústavního soudu ČR, a to především právě v nastavení alespoň
obecných kritérií, jež by do jisté míry sjednotila rozhodovací činnost nižších soudů.
Závěrem lze shrnout, že dokazování v medicínsko-právních sporech je po časové
i finanční stránce náročné, a to jak pro orgány činné v trestním řízení, tak i pro jeho
účastníky, kteří navíc bývají na průběhu i výsledcích řízení poměrně často emocionálně
zainteresováni. Práce znalců z oboru zdravotnictví je však nenahraditelná i s ohledem na
skutečnost, že znalecký posudek významně přispívá ke zjištění, zda skutečně došlo
k pochybení lékaře či nikoliv. Sovová dodává, že „s ohledem na roztříštěnou trestní
odpovědnost právnických osob, je a bude nezbytné prohloubit specifika důkazních
postupů jak při zjišťování možných pochybení, tak při samotných řízeních před
soudy.“256
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Závěr
Právní institut trestní odpovědnosti ve spojení s lékařským povoláním
představuje významný fenomén posledních let, se kterým je spojena řada problémů a
otázek, kterými jsem se rozhodla ve své práci zabývat. Široce koncipované téma
zdravotnického práva a jeho trestněprávních aspektů lze stěží obsáhnout ve všech
podrobnostech. Z tohoto důvodu také cílem mé práce nebylo vyčerpávajícím způsobem
zpracovat komplexní problematiku trestněprávní odpovědnosti ve zdravotnictví
obsahující veškerá rizika lékařského povolání, ale podat o daném tématu ucelený
přehled se zaměřením na vybrané stěžejní oblasti.
V úvodní části práce jsem se zaměřila na vymezení samotného pojmu právní
odpovědnosti, který v oblasti zdravotnictví představuje jeden z nejsložitějších problémů.
Pozornost byla věnována i ostatním druhům právní odpovědnosti, u kterých jsem si
vytyčila za cíl poukázat na vzájemnou provázanost jednotlivých odpovědnostních
vztahů. Zde jsem také upozornila na povahu trestního práva, jakožto krajního
prostředku nápravy, který není jediným možným řešením při uplatnění nepříznivých
následků v řízení proti lékaři. Primárním prostředkem pro zjednání nápravy by tak měla
být občanskoprávní odpovědnost, která v tomto směru představuje dostatečně efektivní
a méně radikální cestu.
Navazující kapitola představuje informační rámec pro vymezení stěžejních
pojmů a institutů, týkajících se dané problematiky. Zde jsem se zaměřila na zásadu
subsidiarity trestní represe a nemalou pozornost jsem věnovala také pojmu lege artis,
jehož správná interpretace v oblasti medicínsko-právních sporů je základem pro
rozhodnutí, zda došlo v daném případě k pochybení zakládající trestněprávní
odpovědnost, či nikoliv. Navzdory tomu, že je tento pojem upraven hned v několika
právních pramenech, jeho přesná legální definice chybí, a jeho význam je tak třeba
vykládat vždy ad hoc při posuzování konkrétního případu soudem. V této části práce
jsem dále shrnula problematiku informovaného souhlasu, jehož hlavním účelem je jistá
legalizace lékařského zákroku, který by vzhledem k jeho invazivní povaze vůči tělesné
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integritě pacienta, mohl být jinak považován za protiprávní. Zároveň jsem zde
nezapomněla zmínit ani ostatní okolnosti vylučující protiprávnost v oblasti medicíny.
Stěžejní část práce je tvořena rozborem vybraných trestných činů, kterých se lze
v souvislosti s poskytováním zdravotní péče dopustit. S ohledem na povahu zaměstnání
zdravotnických pracovníků, bývají pro tuto oblast trestné činy proti životu a zdraví těmi
nejtypičtějšími, zároveň ne však jedinými. Velice časté jsou také trestné činy proti
svobodě, či majetku. Podrobněji jsem se zaměřila na skutkovou podstatu trestného činu
účasti na sebevraždě, jež úzce souvisí s problematikou euthanasie. Zde shledávám jako
nejvhodnější východisko zavedení privilegované skutkové podstaty usmrcení na žádost
do našeho právního řádu, která by vedla ke snížení trestnosti takového činu v porovnání
s trestným činem vraždy. Jelikož společenská škodlivost tohoto činu zdaleka nedosahuje
stejné míry jako trestný čin vraždy, nebo účasti na sebevraždě, vnímám absenci této
právní úpravy v českém právním řádu negativně. S ohledem na snadnou zneužitelnost
institutu euthanasie se však přikláním spíše k zavedení privilegované skutkové podstaty
než k její samotné legalizaci.
Vzhledem k nedávné novelizaci zákona o TOPO, jsem nemohla opomenout ani
úpravu trestní odpovědnosti osob právnických. Novelou došlo ke změně koncepce
tohoto zákona, kdy dříve pozitivní výčet trestných činů, byl nahrazen výčtem
negativním, čímž došlo i k významnému rozšíření okruhu trestných činů, kterých se
může právnická osoba dopustit. Právnické osoby tak mohou být odpovědné i za většinu
trestných činů proti životu a zdraví, což představuje pro oblast zdravotnictví revoluční
změnu.
Poslední kapitola diplomové práce je věnována tématu, které nabývá stále více
na důležitosti, a to otázce znaleckých posudků a jejich významu pro trestní řízení
vedené proti lékaři. Jelikož znalecký posudek představuje v řízení proti lékaři kardinální
důkaz, pokusila jsem se v této části práce upozornit na zásadní problémy, se kterými se
lze v souvislosti s touto činností v praxi setkat. Negativně hodnotím především právní
úpravu týkající se stupně potřebné odbornosti pro výkon znalecké činnosti, která by dle
mého názoru měla stanovit, že správnost odborného postupu lékaře smí hodnotit pouze
znalec stejné odbornosti, který má potřebnou praxi v posuzovaném oboru.
Závěrem mohu shrnout, že spojení medicínské a legislativní oblasti, tak, aby si
navzájem vytvářely efektivní rámec chování, je nelehkým úkolem. S ohledem na
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skutečnost, že při poskytování zdravotní péče dochází neustále ke kontaktu
s nejdůležitějšími hodnotami, jako je lidský život a zdraví, je třeba pro tuto oblast
vytvořit co možná nejpřesnější a nejkvalitnější právní rámec. V důsledku upuštění od
paternalistické koncepce vztahu mezi lékařem a pacientem, je dnešní právní úprava
postavena na zásadě autonomie vůle jednotlivce, jenž deklaruje právo pacienta na
svobodné rozhodnutí ohledně léčby a převažuje tak nad jednostranným rozhodnutím
lékaře. Je však třeba mít na paměti, že ačkoliv je lékař při výkonu profese povinen
pamatovat na právní aspekty svého povolání a dodržovat příslušné právní normy,
neměla by ho tato právní úprava omezovat přílišnými obavami z možného právního
postihu. To vyplývá i ze slov profesora A. Jiráska: „Běda pacientovi, přestane-li být
lékař sebevědomě odvážným a začne být právnicky opatrným.“ 257
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69

Seznam zkratek
Listina

Listina základních práv a svobod, vyhlášená předsednictvem České
národní rady dne 16.12.1992, jako součást ústavního pořádku
České republiky (č. 2/1993 Sb.), ve znění pozdějších předpisů

Úmluva

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti
v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských
právech a biomedicíně, sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.

NOZ

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

OZ

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Komorový zákon

zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České
stomatologické komoře a České lékárnické komoře

TZ

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

TŘ

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve
znění pozdějších předpisů

TOPO

zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a
řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů

ZZS

zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování, ve znění pozdějších předpisů

ÚS

Ústavní soud ČR

NS

Nejvyšší soud ČR

TČ

trestný čin

70

Seznam použité literatury
Odborné knihy a sborníky


CÍSAŘOVÁ D., SOVOVÁ O. a kol.: Trestní právo a zdravotnictví, druhé,
upravené a rozšířené vydání. Praha: Orac, 2004



DOLEŽAL, T.: Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. Praha: Leges,
2012



FENYK, J.: Veřejná žaloba. Díl první. Příručky ministerstva spravedlnosti ČR.
Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2001, svazek 62



GIESEN, D.: International Medical Malpractice Law: a Comparative Law Study of
Civil Liability Arising from Medical Care. J.C.B. Mohr, 1988, s. 118



HENDRYCH D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C.H. Beck,
2012



HŮRKA P. a kol.: Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011



JELÍNEK J. a kol: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání.
Praha: Leges, 2016



JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013



JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní právo procesní – minulost a budoucnost. Praha:
Leges, 2016



JELÍNEK, J., HERCZEG, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob.
Komentář s judikaturou. 2. vydání. Praha: Leges, 2013



MACH J.: Medicína a právo, 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006



MACH, J., RATH, D.: Právní sebeobrana lékaře. 1. vydání. Praha: Presstempus,
2003



MACH, J.: Lékař a právo – Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky, Praha:
Grada, 2010



MACH, J.: Znalecký posudek jako kardinální důkaz v lékařských procesech.
Zdravotnictví a právo. 2010, č. 1



NOVOTNÝ O., VANDUCHOVÁ, M., ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní právo hmotné.
Obecná část. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2010
71



NOVOTNÝ, O., VOKOUN, R., SÁMAL, P. a kol.: Trestní právo hmotné. Zvláštní
část. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer



PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P., MACH, J., a kol.: Lege artis v medicíně. Praha:
Grada, 2013



RUNCIMAN, W. B., MERRY, A. F.: Crisis in Clinical Care: an approach to
management. Quality and Safety Health Care, 2005, č. 14



SOLNAŘ, V., FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., VANDUCHOVÁ, M.: Systém
českého trestního práva. Praha. Novatrix, 2009



SOLNAŘ, V., FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., VANDUCHOVÁ, M.: Základy trestní
odpovědnosti. Podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: Nakladatelství
Orac, s.r.o., 2003



SOVOVÁ, O.: Zdravotnická praxe a právo. Praha: Leges, 2011



STOLÍNOVÁ J., MACH J.: Právní odpovědnost v medicíně, Praha: Galén, 2010



SVEJKOVSKÝ J., VOJTEK, P., ARNOŠTOVÁ, L. T. a kol.: Zdravotnictví a
právo. 1 vydání. Praha: C. H. BECK, 2016



ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní zákoník II. §140 až 412. 2. vydání. Praha: C. H. Beck,
2012



ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol.: Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer
ČR, 2016



TĚŠÍNOVÁ J., ŽĎÁREK R., POLICAR R.: Medicínské právo. 1 vydání, Praha:
C.H. Beck, 2011



VALUŠ, A.: Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní
péče. Praha: Leges, 2014

Odborné články a příspěvky



CIBULKA, K.: O některých otázkách trestního postihu ve zdravotnictví.
Trestněprávní revue 3/2010. Praha: C. H. BECK, 2010, s. 69



DOLEŽAL, T.: Poskytování zdravotních služeb po nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2013, roč. 3, č. 2



DOUBEK, P.: Odškodnění újmy na zdraví v českém právu – příliš rigidní, nebo
právní jistotu přinášející? Právní rozhledy 2012, č. 23-24
72



ECKSTEIN, K.: Eutanazie a trestní právo v Německu. Právní rozhledy. 2003, č. 4,
s. 115



MACH, J.: Některé aspekty novelizace trestního řádu ve vztahu k výkonu
lékařského povolání. Zdravotnictví a právo. 2002. č. 6, s. 14-17



MITLOHNER, M.: K problematice rizika a odpovědnosti ve zdravotnictví, Právní
praxe, 10/1996



MUSIL, J.: Trestní odpovědnost jako prostředek ultima ratio, Kriminalistika č.
3/2012, s. 165

Internetové zdroje


Česká lékařská komora odmítá Pelikánův zákon o znalcích. Česká justice [online].
2016 [cit. 2017-09-20]. Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2016/05/ceskalekarska-komora-odmita-pelikanuv-zakon-o-znalcich-odbornici-obor-opusti-varuji/



Disciplinární řád České lékařské komory č.4. ČLK [online]. [cit. 2016-11-17]
Dostupné z: http://www.clk.cz/oldweb/zakpred/predpis04.html



Důvodová zpráva k občanskému zákoníku. Nový občanský zákoník [online]. 2014
[cit. 2016-11-10]. Dostupné z:
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZkonsolidovana-verze.pdf



FILIPKOVÁ, P.: Změny v oblasti přestupkového práva – Co nás čeká a nemine?
EPRAVO
[online].
2016
[cit.
2017-09-27].
Dostupné
z:
https://www.epravo.cz/top/clanky/zmeny-v-oblasti-prestupkoveho-prava-co-nasceka-a-nemine-103645.html



KREJČÍKOVÁ, H.: Je návrh zákona o důstojné smrti důstojný? Zdravotnické
právo a bioetika [online]. 2016 [cit. 2017-07-26]. Dostupné z:
https://zdravotnickepravo.info/je-navrh-zakona-o-dustojne-smrti-dustojny/



KREJČÍKOVÁ, H.: Odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb za trestné činy
proti životu. Zdravotnické právo a bioetika [online]. 2015 [cit. 2017-07-25].
Dostupné z: https://zdravotnickepravo.info/odpovednost-poskytovateluzdravotnich-sluzeb-za-trestne-ciny-proti-zivotu/



MOLNÁROVÁ, G.: Umělé přerušení těhotenství a jeho úprava v českém právním
řádu. EPRAVO [online]. 2001 [cit. 2017-08-11]. Dostupné z:
https://www.epravo.cz/top/clanky/umele-preruseni-tehotenstvi-a-jeho-uprava-vceskem-pravnim-radu-7062.html?mail

73



ŠEDO, A., PAFKO, P., TĚŠINOVÁ, J.: MEDialogy, Umírání v Čechách, tiskový
materiál
[online].
2015
(cit.
2017-07-26).
Dostupné
z:
https://www.lf1.cuni.cz/medialogy-umirani-v-cechach



Vysvětlující zpráva k čl. 4 Úmluvy o biomedicíně. [online] [cit. 2017-03-20].
Dostupné z: www.krev.info/Text/Umluva_biomedicina_vysvetleni2.htm



Vztah mezi lékařem a pacientem. Wikiskripta [online]. 2017 [cit. 2016-12-15].
Dostupné
z:http://www.wikiskripta.eu/index.php/Vztah_mezi_l%C3%A9ka%C5%99em_a_p
acientem




Zápis z jednání představenstva ČLK, ze dne 8.9.2016. ČLK [online]. 2016 [cit.
2017-09-20]. Dostupné z: www.lkcr.cz
Závazné stanovisko České lékařské komory č. 1/2009 o elektronickém způsobu
vedení zdravotnické dokumentace. ČLK [online]. 2016 [cit. 2017-07-18]. Dostupné
z: http://www.lkcr.cz/zavazna-stanoviska-clk-213.html

Právní předpisy


Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších
předpisů



Zákon č. 96/2001 Sb.m.s., Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské
bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a
biomedicíně



Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
předpisů



Zákon č. 418/2011 Sb., zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim, ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších
předpisů



Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších
předpisů
74



Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o
změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů



Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu



Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších
předpisů



Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 200/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a
České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů



Vyhláška č. 440/2001 Sb., O odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění



Vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon č. 66/1986 Sb., o umělém
přerušení těhotenství



Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 97/2001 Sb. m. s., o přijetí Dodatkového
protokolu k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytost v
souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí

Judikatura


Nález Ústavního soudu ČR ze dne 15.5.2001, sp. zn. IV. ÚS 639/2000



Nález Ústavního soudu ČR ze dne 18.5.2001, sp. zn. IV. ÚS 639/2000



Nález Ústavního soudu ze dne 14.10.2008, sp. zn. Pl. ÚS 40/06



Nález Ústavního soudu ze dne 20.8.2004, sp. zn. III ÚS 459/03



Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26.6.1997, sp. zn. 1 Tzn 9/97



Rozsudek Krajského soudu v Brně, ze dne 29.2.2008, sp. zn. 24 C 66/2007



Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích, ze dne
21.2.2006, sp. zn. 13 To 63/2006 Sb. rozh. Tr.



Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 9. 1990, sp. zn: 1 Cz
59/90



Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.3.2005, sp. zn. 7 Tdo 219/2005
75



Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 19.2.1985, sp. zn. 3 To 8/85, č. 24/1986
Sb. rozh. Tr.



Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 11. 2003, sp. zn. 25 Cdo
168/2003



Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.10.2009, sp. zn. 8 Tdo 1048/2009



Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.3.2009, sp. zn. 6 Tdo 1334/2008



Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.2.2002, sp. zn. 3 Tz 317/2001



Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4.3.2010, sp. zn. 8 To 193/2010 Sb.



Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08



Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 13.2.2007, sp. zn. II. ÚS 36/04

Konzultace


SOVOVÁ, O.: Informace k diplomové práci. Komentář k § 11 - Přestupek na
úseku zdravotnictví. [konzultace]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická
fakulta, Centrum zdravotnického práva. 2017

76

Abstrakt
Předložená

diplomová

práce

pojednává

o

problematice

trestněprávní

odpovědnosti ve zdravotnictví, jež je v posledních letech velmi diskutovaným tématem
a pro oblast medicíny tak představuje zajímavý fenomén dnešní doby. Hlavním
záměrem práce je analýza trestní odpovědnosti zdravotnických pracovníků, kdy zvláštní
pozornost je věnována rozboru vybraných trestných činů, kterých se lze v souvislosti
s poskytováním zdravotní péče dopustit.
Diplomová práce je vnitřně členěna do 4 kapitol, které na sebe navzájem logicky
i systematicky navazují. Napříč prací jsou u jednotlivých trestněprávních institutů
vyjádřeny názory vyplývající z judikatorní činnosti soudů, a dále návrhy de lege ferenda
ve vztahu ke zkoumané problematice.
První kapitola se nejprve zabývá samotným pojmem právní odpovědnosti ve
zdravotnictví a předpoklady jejího vzniku v obecné rovině. Pro hlubší uvedení do dané
problematiky jsou zde dále charakterizovány jednotlivé druhy právních odpovědností
v kontextu zdravotnického práva.
Následující kapitola tvoří informační rámec pro vymezení stěžejních pojmů a
institutů týkajících se trestněprávní odpovědnosti ve zdravotnictví, jako je například
princip ultima ratio, lege artis nebo samotný pojem trestného činu a jeho skutková
podstata. Nechybí zde ani demonstrativní výčet okolností vylučujících protiprávnost.
Jádro diplomové práce tvoří rozbor vybraných trestných činů, ke kterým
v oblasti zdravotnictví dochází nejčastěji. S ohledem na nedávnou novelizaci zákona o
TOPO je zde zvláštní pozornost věnována taktéž trestní odpovědnosti právnických
osob.
V závěru práce se věnuji problematice znaleckých posudků a jejich významu
v trestním řízení vedeném proti lékaři. Zde nastiňuji i zásadní problémy, se kterými se
lze v souvislosti se znaleckým hodnocením činnosti lékařů v praxi setkat, a zároveň
naznačuji nutnost kvalitnější právní úpravy této oblasti.
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Abstract
The submitted diploma thesis deals with the issue of criminal liability in medical
law, which is one of the most discussed topics nowadays. The aim of the thesis is to
provide a comprehensive analysis of the criminal liability of healthcare workers, a
special attention is paid to analysis of selected crimes which can be committed in
relation to delivery of healthcare.
This diploma thesis is divided into 4 chapters presented in logical and systematic
order. There are also opinions resulting from the case law and considerations de lege
ferenda through the entire text.
The first chapter deals with the definition of legal liability in general and
conditions of its rise at a general level. For deeper introduction into this issue there are
further described the types of legal liability in the context of medical law.
Following chapter creates the information framework for definition of the basic
concepts, such as ultima ratio principle, lege artis and conception of a crime and its
constituent fact. There is also a demonstrative enumeration of circumstances excluding
illegality.
The main part of this thesis contains analysis of selected crimes which are at the
same time most common in the healthcare area. Special attention is also paid to criminal
liability of legal entities related to recent law amendment.
The final part of diploma thesis deals with the expert´s opinion issue and its
importance for the criminal proceeding against a doctor. There are also outlined the
major problems encountered in practise in connection with the expert evaluation of
doctor´s activities, and at the same time I suggest need for better regulation in this area.
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