PŘÍLOHA Č. 1
PŘIPRAVOVANÁ

TECHNICKÁ

NOVELA

ZÁKONA

O

ZDRAVOTNÍCH

SLUŽBÁCH, KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ

§ 31

(1) Poskytovatel je povinen
a) zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o
svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho
změnách (dále jen „informace o zdravotním stavu“),
b) umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky vztahující se k
jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně
zodpovězeny.

(2) Informace o zdravotním stavu podle odstavce 1 obsahuje údaje o
a) příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stadiu a předpokládaném vývoji,
b) účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných
zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů,
c) jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích
pro pacienta,
d) další potřebné léčbě,
e) omezeních a doporučeních ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a
f) Možnosti
1. vzdát se podání informace o zdravotním stavu podle § 32 a
2. určit osoby podle § 32 a 33 nebo vyslovit zákaz o podávání informací o zdravotním
stavu podle § 33.
Informace o zdravotním stavu je pacientovi sdělena při přijetí do péče a dále vždy, je-li to s
ohledem na poskytované zdravotní služby nebo zdravotní stav pacienta účelné.

(3) Informaci o zdravotním stavu podává ošetřující zdravotnický pracovník způsobilý k
poskytování zdravotních služeb, kterých se podání informace týká; ošetřující zdravotnický
pracovník provede do zdravotnické dokumentace záznam o tom, že byla informace podána.

(4) Informace o zdravotním stavu se nepodá pacientovi, který v důsledku svého zdravotního
stavu není schopen poskytované informace vůbec vnímat.

(5) Jde-li o nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům,
právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky náleží zákonnému zástupci
pacienta a pacientovi, je-li k takovému úkonu přiměřeně rozumově a volně vyspělý.

(6) Jestliže to zdravotní stav nebo povaha onemocnění pacienta vyžadují, je poskytovatel
oprávněn sdělit osobám, které budou o pacienta osobně pečovat, informace, které jsou
nezbytné k zajištění této péče nebo pro ochranu jejich zdraví.

§ 33

(1) Pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho
zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické
dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu,
pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů a zda mohou v případech podle § 34 odst. 7
vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Pacient může určit osoby
nebo vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po
přijetí do péče, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o
zdravotním stavu kdykoliv odvolat. Záznam o vyjádření pacienta je součástí zdravotnické
dokumentace o něm vedené; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník. Součástí
záznamu je rovněž sdělení pacienta, jakým způsobem mohou být informace o jeho
zdravotním stavu sdělovány.

(2) Zákaz podávání informací o zdravotním stavu vyslovený pacientem se nepoužije na
podávání informací, popřípadě na sdělování údajů, které mohou být sděleny bez souhlasu
pacienta podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů.

(3) Jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby podle
odstavce 1, mají právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů a
kopií zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi osoby blízké. Pokud pacient dříve
vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze

informace těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo
ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

(4) Osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo
na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li
provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do
jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich
kopie. Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém
zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v
případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v
nezbytném rozsahu.

(5) Právo na informace o zdravotním stavu pacienta, a to pouze v nezbytném rozsahu, mají
rovněž osoby, které s pacientem přišly do styku a tyto informace jsou rozhodné pro ochranu
jejich zdraví.

§ 34

(1) Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb (dále jen „souhlas“) se pokládá za
a) svobodný, je-li dán bez jakéhokoliv nátlaku,
b) informovaný, je-li pacientovi před vyslovením souhlasu podána informace podle § 31;
souhlas se pokládá za informovaný také v případě, že se pacient podle § 32 odst. 1 podání
informace vzdal.
(2) Písemná forma souhlasu se vyžaduje, pokud tak stanoví jiný právní předpis21 nebo pokud
tak s ohledem na charakter poskytovaných zdravotních služeb určí poskytovatel. Souhlas s
hospitalizací musí být vždy v písemné formě. Na vyžádání je pacientovi poskytnuta kopie
písemné formy souhlasu.

(3) Pokud u plánované péče po podání informace o zdravotním stavu uplynula doba delší než
30 dnů, musí být tato informace podána opakovaně a pacient musí svůj souhlas podle
odstavce 1 potvrdit.

(3) Pacientovi, kterému byla podána informace o zdravotním stavu nebo se podání informace
podle § 32 odst. 1 vzdal a který odmítá vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb,
nejde-li o případ, kdy lze zdravotní služby poskytnout bez souhlasu, je opakovaně podána
informace o jeho zdravotním stavu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že
neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život. Jestliže
pacient i nadále odmítá vyslovit souhlas, učiní o tom písemné prohlášení (revers).

(4) Pacient může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat. Odvolání souhlasu
není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení může
způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života pacienta.

(5) Písemný souhlas, písemné odvolání souhlasu, popřípadě záznam o odvolání tohoto
souhlasu, pokud pacient souhlas odvolal bez písemného vyjádření, písemné prohlášení o
nesouhlasu s poskytnutím zdravotních služeb, popřípadě záznam o tomto nesouhlasu, pokud
pacient odmítá učinit písemné prohlášení, je součástí zdravotnické dokumentace vedené o
pacientovi; podepíše je pacient a zdravotnický pracovník. Odmítá-li pacient záznam podle
věty první podepsat, zdravotnický pracovník tuto skutečnost do záznamu doplní; záznam
podepíše zdravotnický pracovník a svědek.

(6) Jestliže zdravotní stav pacienta nedovoluje vyjádření souhlasu, odvolání souhlasu nebo
vyslovení nesouhlasu s poskytnutím zdravotních služeb požadovaným způsobem,
zdravotnický pracovník zaznamená nepochybný projev vůle pacienta do zdravotnické
dokumentace o něm vedené, uvede způsob, jakým pacient svou vůli projevil, a zdravotní
důvody bránící pacientovi ve vyjádření požadovaným způsobem; záznam podepíše
zdravotnický pracovník a svědek.

(7) Jestliže pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním
zdravotních služeb, a nejde-li o zdravotní služby, které lze poskytnout bez souhlasu, vyžaduje
se souhlas osoby určené pacientem podle § 33 odst. 1, není-li takové osoby nebo není-li
dosažitelná, manžela nebo registrovaného partnera, není-li takové osoby nebo není-li
dosažitelná, vyžaduje se souhlas rodiče, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná,
vyžaduje se souhlas jiné osoby blízké způsobilé k právních úkonům, pokud je známa.

§ 35

(1) Při poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi je třeba zjistit jeho názor na
poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb, jestliže je to přiměřené rozumové a volní
vyspělosti jeho věku. Tento názor musí být zohledněn jako faktor, jehož závažnost narůstá
úměrně s věkem a stupněm rozumové a volní vyspělosti nezletilého pacienta. Pro vyslovení
souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému pacientovi se použijí právní předpisy
upravující způsobilost fyzických osob k právním úkonům49) s tím, že nezletilému pacientovi
lze zamýšlené zdravotní služby poskytnout na základě jeho souhlasu, jestliže je provedení
takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku. Tím není
dotčena možnost poskytování zdravotních služeb bez souhlasu.

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

(3) Jde-li o zdravotní služby, které spočívají v poskytnutí
neodkladné péče, která není péčí podle § 38 odst. 4, nebo akutní péče, a souhlas zákonného
zástupce nelze získat bez zbytečného odkladu, rozhodne o jejich poskytnutí ošetřující
zdravotnický pracovník. To neplatí, lze-li zdravotní služby poskytnout podle odstavce 1 na
základě souhlasu nezletilého pacienta.

(4) Jde-li o pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, odstavce 1 až 3 se použijí
obdobně s tím, že věk pacienta se nezohledňuje.

(5) Jde-li o pacienta uvedeného v § 28 odst. 4, poskytovatel vyloučí, má-li podezření, že je
tento pacient zneužíván nebo týrán, popřípadě, že je ohrožován jeho zdravý vývoj, přítomnost
osob uvedených v § 28 odst. 3 písm. e) při poskytování zdravotních služeb, pokud jde o
vyšetření za účelem vyloučení známek uvedených skutečností.

§ 38

(1) Pacienta lze bez jeho souhlasu nebo v případě nezletilého pacienta nebo pacienta
zbaveného způsobilosti k právním úkonům bez souhlasu zákonného zástupce hospitalizovat,
jestliže

a) mu
1. bylo pravomocným rozhodnutím soudu uloženo ochranné léčení formou lůžkové péče,
2. je nařízena izolace, karanténa nebo léčení podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
3. je podle trestního řádu nebo občanského soudního řádu nařízeno vyšetření zdravotního
stavu,
b) ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní
poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro
pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak, nebo
c) jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby
vyslovil souhlas.

(2) Nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům lze bez
souhlasu zákonného zástupce hospitalizovat též v případě, jde-li o podezření na týrání,
zneužívání nebo zanedbávání.

(3) Pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči, a to v případě
a) kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit; tím není dotčeno dříve
vyslovené přání podle § 36, nebo
b) léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší
pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta.

4) Nezletilému pacientovi nebo pacientovi zbavenému způsobilosti k právním úkonům lze bez
souhlasu poskytnout neodkladnou péči, jde-li o
a) případy podle odstavce 3 písm. b), nebo
b) zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví.

(5) Nezletilému pacientovi nebo pacientovi zbavenému způsobilosti k právním úkonům lze
poskytnout neodkladnou péči bez souhlasu zákonného zástupce, pokud je u něj podezření na
týrání, zneužívání nebo zanedbávání.

(6) Poskytovatel je povinen o hospitalizaci podle odstavce 1 písm. b) nebo c) informovat
osobu určenou podle § 33, není-li taková osoba, některou z osob blízkých, popřípadě osobu ze
společné domácnosti, nebo zákonného zástupce pacienta, pokud jsou mu známy. Není-li mu

žádná osoba podle věty první známa nebo ji nelze zastihnout, informuje Policii České
republiky.

(7) Bez souhlasu pacienta nebo zákonného zástupce nezletilého pacienta nebo pacienta
zbaveného způsobilosti k právním úkonům

(dále jen „zákonný zástupce pacienta“) lze

poskytnout též jiné zdravotní služby, stanoví-li tak zákon o ochraně veřejného zdraví.

§ 42

Práva a povinnosti zákonného zástupce podle
a) § 31 odst. 5,
b) jde-li o poskytnutí zdravotních služeb se souhlasem zákonného zástupce, jestliže hrozí
nebezpečí z prodlení a nelze bez zbytečného odkladu získat vyjádření zákonného
zástupce; do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi se zaznamenají důvody, pro
které nebyl souhlas zákonného zástupce získán,
c) § 38 odst. 2, 5 a 6,
d) § 39 odst. 3 písm. b),
e) § 41 odst. 2 a 3,
f) § 47 odst. 1 písm. b) a
g) § 93 odst. 1
náleží též pěstounovi nebo jiné pečující osobě, statutárnímu orgánu nebo jím pověřené osobě
dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy nebo zařízení sociálních služeb poskytujících pobytové služby, byla-li soudem
nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova, nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc, jde-li o děti svěřené do péče tohoto zařízení na základě rozhodnutí soudu.

Přechodná ustanovení

(1) Řízení o ustavení opatrovníka na základě oznámení podle § 35 odst. 3 zákona o
zdravotních službách ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona soud
zastaví.

(2) Jestliže byl soudem na základě oznámení podle § 35 odst. 3 zákona o zdravotních
službách ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ustaven opatrovník,
který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nesplnil účel vymezený v § 35 odst. 3 písm. a)
nebo b) zákona o zdravotních službách ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, postupuje se podle § 35 ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

PŘÍLOHA Č. 2
VLÁDNÍ NÁVRHY PRÁVNÍ ÚPRAVY DŘÍVE VYSLOVENÉHO PŘÁNÍ

odst.

1

sněmovní tisk 688

odst.

předložen sněmovně 17. 12. 2008

§ 36 zákona č. 372/2011 Sb.

Pacient může pro předvídatelné situace, kdy by

Pacient může pro případ, kdy by se dostal do

se dostal do takového zdravotního stavu, ve

takového zdravotního stavu, ve kterém nebude

kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo

schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s

nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb,

poskytnutím zdravotních služeb a způsobem

tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit

jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas

(dále jen “dříve vyslovené přání”).

předem vyslovit (dále jen „dříve vyslovené

1

přání“).
2

Poskytovatel je povinen respektovat dříve

Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené

vyslovené přání pacienta, má-li ho k dispozici,

přání pacienta, má-li ho k dispozici, a to za

a to za podmínky, že v době poskytování

podmínky, že v době poskytování zdravotních

zdravotních

předvídatelná

služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve

situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje

vyslovené přání vztahuje, a pacient je v takovém

a pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy

zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový

není schopen vyslovit nový souhlas nebo

souhlas nebo nesouhlas. Bude respektováno jen

nesouhlas.

takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno

služeb

nastala

2

na základě písemného poučení pacienta o
důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru
všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient
registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v
oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání
souvisí.
3

Dříve vyslovené přání musí mít písemnou

Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu

formu a musí být opatřeno úředně ověřeným

a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem

podpisem pacienta. Dříve vyslovené přání nebo

pacienta. Součástí dříve vysloveného přání je

jeho ověřená kopie je součástí zdravotnické

písemné poučení podle odstavce 2. Platnost dříve

dokumentace vedené o pacientovi. Pacient může

vysloveného přání je 5 let.

toto přání vyslovit též při přijetí do péče
poskytovatelem

nebo

kdykoliv

v průběhu

hospitalizace, a to pro poskytování zdravotních
služeb zajišťovaných tímto poskytovatelem.
Takto vyslovené přání se zaznamená do
1
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1

3

zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi;
záznam

podepíše

zdravotnický

pracovník,

pacient a svědek.
Pacient může učinit dříve vyslovené přání též při

4

přijetí do péče poskytovatelem nebo kdykoliv v
průběhu hospitalizace, a to pro poskytování
zdravotních

služeb

poskytovatelem.

zajišťovaných

Takto

vyslovené

tímto

přání

se

zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené
o

pacientovi;

záznam

podepíše

pacient,

zdravotnický pracovník a svědek; v tomto případě
se nepostupuje podle odstavce 3.
Dříve vyslovené přání

Dříve vyslovené přání

a) není třeba respektovat, pokud od doby jeho

a) není třeba respektovat, pokud od doby jeho

vyslovení došlo v poskytování zdravotních

vyslovení

služeb,

k nimž

v

poskytování

zdravotních

toto

přání

vztahuje,

služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému

že

lze

důvodně

vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by

předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas

pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím;

s jejich poskytnutím,

rozhodnutí o nerespektování dříve vysloveného

b) nelze respektovat, pokud nabádá k takovým

přání pacienta a důvody, které k němu vedly, se

postupům, jejichž výsledkem je bezprostřední a

zaznamenají

aktivní způsobení smrti,

vedené o pacientovi,

c) nelze respektovat, pokud byly v době, kdy

b) nelze respektovat, pokud nabádá k takovým

poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené

postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení

přání, započaty takové zdravotní služby, jejichž

smrti,

přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.

c) nelze respektovat, pokud by jeho splnění mohlo

k takovému

se

došlo

5

vývoji,

do

zdravotnické

dokumentace

ohrozit jiné osoby,
d) nelze respektovat, pokud byly v době, kdy
poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené
přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž
přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.

Dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o
nezletilé

pacienty

nebo

pacienty

způsobilosti k právním úkonům.

zbavené
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PŘÍLOHA Č. 3

KLASIFIKACE SKUTKOVÝCH PODSTAT ÚMYSLNÝCH TRESTNÝCH
ČINŮ PROTI ŽIVOTU

Česká

Švýcarsko

Německo

Rakousko

republika

Velká

USA

Nizozemí

Británie

skutková

žádná další

žádná další

žádná další

podstata tč

kvalifikovaná

kvalifikovaná

kvalifikovaná

skutková

skutková

skutková

VRAŽDA

podstata

podstata

podstata

(moord)

příp. jednání

příp. jednání

příp. jednání

§ 289 Tz

§ 140(2)

subsumovatel

subsumovatel

subsumovatel

resp.(3) Tz

né

né

né

pod § 75 Tz

pod tč vraždy

pod vraždu

VRAŽDY

VRAŽDA

(kvalifikovan

(Mord)

VRAŽDA

é)
čl.112 Tz

§ 211 Tz

1.stupně

12–20 let
resp. 15-

↓

↓

↓

VRAŽDA

VRAŽDA

VRAŽDA

ZABITÍ

(murder)

1.STUPNĚ

(doodslag)

30,doživotí*
skutková
podstata tč
VRAŽDY

USMRCE

ZABITÍ

(prosté)

NÍ

(Totschlag)

(Tötung)
§ 140(1) Tz

(first degree
§ 212 Tz

§ 75 Tz

5let –

10-20let,

doživotí*

doživotí*

murder)

§ 287 Tz

doživotí

doživotí*

čl. 111 Tz

10-18 let
nejméně

doživotí*

5let
↑

skutková
podstata tč

ZABITÍ

ZABITÍ

(Totschlag

(mimo jiné ze

)

soucitu)

↑
ZABITÍ

ZABITÍ

VRAŽDA

žádná další

(manslaughte

2.STUPNĚ

žádná další

privilegovaná

r)

(second

privilegovaná

skutková

degree

skutková

podstata

murder)

podstata

§ 141 Tz

§ 76 Tz
čl.113 Tz

3-10let

příp. jednání

příp. jednání

subsumovatel

subsumovatel

né

né

pod § 212 Tz

5-10let

1-10let
↑
USMRCE

USMRCENÍ

USMRCENÍ

žádná další

NÍ NA

NA ŽÁDOST

NA ŽÁDOST

privilegovaná

pod § 287 Tz
0-doživotí*

doživotí*

↑

↑
USMRCENÍ

žádná další

žádná další

ŽÁDOST

privilegovaná

privilegovaná

skutková

(Tötung

skutková

skutková

podstata

auf

podstata

podstata

příp. jednání

příp. jednání

subsumovatel

subsumovatel

né

né

né

pod § 140(1)

pod zabití

pod vraždu

Verlangen)

§ 216 Tz

§ 77 Tz

příp. jednání
subsumovatel

čl. 114 Tz

resp. 141 Tz

1-10let
0-3roky

NA ŽÁDOST

0-5let

2.stupně

0-12let

