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Úvod
Vztah lékaře a pacienta je vztahem, v jehož rámci pacient svěřuje své zdraví
do rukou lékaře, aby o něj pečoval, důvěřuje přitom jeho odborným znalostem
a zkušenostem, jakož i jeho pečlivosti, rozvážnosti a spravedlnosti. Neúspěch při péči
o zdraví pacienta a neočekávané zhoršení zdravotního stavu pacienta pak tuto důvěru
ve schopnosti lékaře ve větším či menším rozsahu oslabuje. Stále častěji přitom dochází
k tomu, že se pacienti nespokojí s pouhým konstatováním nezdaru s odkazem na přípustné
medicínské riziko a hledají jinou „skutečnou“ příčinu tohoto nezdaru, jež je mnohdy
spatřována v chybném postupu lékaře. Uvědomíme-li si, že jsou lékaři schopni léčit
nemoci, které dříve znamenaly téměř jistou smrt, dokáží provádět extrémně jemné výkony
a úspěšně nahradit selhávající životně důležité lidské orgány, nelze se příliš divit, že smířit
se s neúspěchem léčby není pro pacienty vždy zcela snadné, když moderní medicína dnes
již tolik dokáže.
Pravděpodobně i to je jedním z důvodů, proč se lékaři, eventuálně nemocnice
v důsledku „pacientských“ žalob stále častěji ocitají před soudy na straně žalovaných.
Otázka, zda lékař či jiný zdravotnický pracovník porušil při péči o zdraví pacienta některou
ze svých profesních a zároveň právních povinností, je pak v soudním řízení zcela
kardinální. Takových povinností je s rozrůstající se právní regulací činnosti lékařů
a zdravotnických pracovníků dnes již celá řada, avšak tou snad nejvýznamnější profesní
povinností, která pravidelně nalézá svůj odraz v právních předpisech vnitrostátního
i mezinárodního práva a jejíž dodržení či nedodržení, je patrně nejčastěji předmětem
posuzování v rámci tzv. medicínsko-právních sporů, zůstává i nadále povinnost vyplývající
již ze samotné Hippokratovy přísahy1, a to povinnost postupovat lege artis, tedy podle
pravidel (lékařského) umění.
V rámci soudní judikatury i odborné literatury původně neprávní pojem lex artis již
téměř zevšedněl, platné právo jej nicméně až na malou výjimku nadále nezná a nikterak
nedefinuje. Nezbývá proto, než jeho obsah z právních předpisů dovozovat. Až donedávna
bylo za legální vymezení pojmu lex artis v rámci vnitrostátní právní úpravy pokládáno
ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (dále „zákon o péči
o zdraví lidu“ nebo „ZPZL“), ten však byl s účinností od 1. 4. 2012 nahrazen zákonem
1

„…Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku.
Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné…Svůj život uchovám v čistotě a
bohabojnosti, stejně tak i své lékařské umění…“ (Hippokratova přísaha). In DOLEŽAL, Tomáš. Vztah lékaře
a pacienta z pohledu soukromého práva. Praha: Leges, 2012. s. 22. ISBN 978-80-87576-25-0.
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č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o zdravotních
službách“ nebo „ZZS“). Se změnou právních předpisů pak samozřejmě došlo i ke změně
legálního vymezení lex artis, které, jak se posléze ukázalo, není pojímáno zcela jednotně,
což mezi odborníky zejména z řad právníků vyvolalo určité znepokojení.
Právě nejasnosti okolo právního výkladu lex artis a skutečnost, že způsob, jakým je
tento pojem interpretován a následně aplikován významně ovlivňuje nejen praxi soudní
a právní, ale v neposlední řadě též lékařskou, mě vedly k tomu zvolit si právě toto téma
diplomové práce. Nemalý vliv na mou volbu měla i skutečnost, že je mi problematika
zdravotnického práva velmi blízká a i v budoucnu bych se jí ráda podrobněji zabývala.
Co do systematiky je práce členěna na 7 kapitol. Jelikož se změnou právních
předpisů došlo i k podstatným změnám terminologickým, rozhodla jsem se do kapitoly 1
zařadit výklad základních právních pojmů, mimo jiné též pro lepší orientaci v dalším textu.
Následující kapitola 2 je zaměřena na analýzu platné právní úpravy a poněkud netradičně
také úpravy mimoprávní, která má z pohledu lex artis zásadní význam. Kapitola 3 je
věnována samotnému právnímu výkladu pojmu lex artis a jeho jednotlivých pojmových
znaků, jak plynou z relevantních ustanovení zákona, a to s přihlédnutím k předchozí právní
úpravě, jakož i právní úpravě mezinárodní. Navazující kapitoly 4 a 5 se zaměřují na výklad
pojmů souvisejících, tedy na výklad pojmů non lege artis a vitium artis, a na vymezení
vzájemných vztahů mezi těmito pojmy. Kapitola 6 věnuje pozornost vybraným procesním
aspektům, zejména procesní povaze lex artis z pohledu quaestio iuris a quaestio facti
a otázkám dokazování postupu lege artis a non lege artis s krátkým exkurzem do německé
úpravy. Poslední kapitola 7 je věnována nizozemské právní úpravě poskytování zdravotní
péče, předně právní úpravě standardu poskytování zdravotní péče, a její komparaci
s právní úpravou českou. Výchozí se pro strukturu této kapitoly stala struktura
předchozího výkladu k české právní úpravě, první podkapitola tak obsahuje přehled právní
a mimoprávní úpravy vztahující se k tématu, na níž navazují podkapitoly s výkladem
týkajícím se nizozemské obdoby pojmu lex artis, tj. standardu dobrého (pečlivého)
poskytovatele, a výkladem týkajícím se léčebných pochybení, o nichž bychom mohli
hovořit jako o postupu non lege artis, poslední podkapitola se pak zabývá vybranými
procesními aspekty se zaměřením na problematiku dokazování.
Jelikož právní úprava Nizozemska posloužila v rámci přípravy návrhu zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“), jako
4

hlavní vzor pro podobu právní úpravy smlouvy o péči o zdraví,2 jakožto zcela nového typu
smlouvy regulujícího vztah lékaře, resp. poskytovatele, a pacienta, pokládala jsem
při nejmenším za vhodné zvolit si právě nizozemskou právní úpravu pro komparaci. Mou
volbu ovlivnila také skutečnost, že je nizozemskému právu věnována v české odborné
literatuře prozatím jen velmi malá pozornost, byť jde o stát s bohatou tradicí nauky
o zdravotnickém právu a s poměrně otevřeným přístupem i ke kontroverzním institutům
zdravotnického práva. Významným zdrojem informací o nizozemské právní úpravě se stal
jednak polooficiální anglický překlad nizozemského občanského zákoníku, jelikož
k oficiálnímu překladu nizozemská vláda dosud nepřistoupila, a dále pak nizozemská
odborná literatura dostupná v anglickém jazyce, jakož i relevantní akademické články.
Vedle komparace s nizozemskou úpravou je ve vybraných částech této diplomové
práce zahrnuta také komparace s právní úpravou de lege ferenda obsaženou v novém
občanském zákoníku, jejíž zohlednění pokládám za zcela nezbytné, zejména pokud jde
o zmíněnou novou úpravu smlouvy o péči o zdraví.
Cílem této práce je za pomoci analýzy vnitrostátní i mezinárodní právní úpravy
vztahující se k pojmu lex artis, relevantní soudní judikatury, jakož i jednotlivých
alternativních výkladových přístupů k pojmu lex artis, přiblížit možnosti právního výkladu
pojmu lex artis se zřetelem k jeho specifikům daným zejména mimoprávním
(medicínským) původem tohoto pojmu. Za využití metody komparace se pak pokusím
poukázat na jednotlivé shodné a rozdílné aspekty právních úprav Nizozemska a České
republiky a případně zhodnotit, čím by ta která právní úprava mohla být inspirativní
a přínosná.
Jelikož pojem lex artis může zasahovat jak do sféry práva občanského
a občanskoprávní odpovědnosti, tak do sféry práva trestního a trestněprávní odpovědnosti,
považuji za vhodné v úvodu z opatrnosti uvést, že tato práce bude pojata toliko z pohledu
občanskoprávního.

1 Výklad základních pojmů
Péči o zdraví lze obecně vymezit jako soubor odborných činností a výkonů
prováděných lékaři a jinými zdravotnickými pracovníky za účelem ochrany života a zdraví
pacienta spočívajících v prevenci a eliminaci rizik poškození či ohrožení zdraví pacienta,

2

Srov. ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1.
vydání. Ostrava : Sagit, 2012. s. 943. ISBN 978-80-7208-922-2.
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jakož i v odstraňování a zmírňování následků již nastalého poškození zdraví.
V této souvislosti se pak různě hovoří o poskytování zdravotní péče či zdravotních služeb,
případně o provádění zdravotních výkonů či lékařských zákroků, a to mnohdy aniž by tyto
pojmy byly jakkoli rozlišovány. Z pohledu ryze medicínského je vcelku nepodstatné, jak
činnost lékařů a jiných zdravotnických pracovníků nazveme, mnohem důležitější než
samotné označení této činnosti je zde totiž její účel a zejména odborně správný způsob
jejího vykonávání. Totéž ovšem neplatí pro pohled právní, u něhož je dodržování zákonem
zavedeného pojmosloví v podstatě nezbytné pro správnou interpretaci a aplikaci právních
norem.
Jednou z hlavních změn provedených v rámci zdravotnické reformy, s níž je
spojeno i přijetí trojice nových zdravotnických zákonů3, je mimo jiné také zavedení nové
právní terminologie v oblasti zdravotnictví, která se týká nejen péče o zdraví jako činnosti,
ale i subjektů, které ji poskytují, přičemž níže jsou blíže rozvedeny ty pojmy, jež lze
označit za relevantní pro účely této práce.

1.1 Zdravotní služba, zdravotní péče a zdravotní výkon
1.1.1 Zdravotní služba
Pojem zdravotní služba jako pojem zcela nový zavádí do českého právního řádu
zákon o zdravotních službách. Podle ustanovení § 2 odst. 2, 3 ZZS se zdravotními
službami rozumí poskytování zdravotní péče podle ZZS zdravotnickými pracovníky
a činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky (nelékařští zdravotničtí pracovníci),
jsou-li tyto činnosti vykonávány v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče, dále
konzultační služby, nakládání s tělem zemřelého, zdravotnická záchranná služba,
zdravotnická dopravní služba, přeprava pacientů neodkladné péče, zdravotní služby
v rozsahu činnosti odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení, zdravotní služby
v rozsahu činnosti zařízení transfuzní služby nebo krevní banky, jakož i specifické
zdravotní služby4 podle zvláštních právních předpisů5.

3

Zákon o zdravotních službách, 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.
4
Asistovaná reprodukce, sterilizace, kastrace, změna pohlaví, genetická vyšetření, umělé přerušení
těhotenství, transplantace atd.
5
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, 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. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství,
ve znění pozdějších předpisů.
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Ve vztahu k dosud obecně užívanému pojmu zdravotní péče6 pak platí, že zákon
o zdravotních službách nerezignuje na samostatný pojem zdravotní péče, ale pouze ho
integruje do širšího pojmu zdravotní služba. Tato změna má zejména reflektovat vývoj
ve vnímání vztahu lékaře a pacienta, o němž se již od počátku 90. let7 nehovoří jako
o vztahu paternalistickém (pečovatelském), ale jako o vztahu partnerském, což minimálně
z hlediska jazykového a gramatického lépe vystihuje právě pojem zdravotní služba, který
však v sobě nadále zahrnuje i zdravotní péči.8
Vznikla však pochybnost, zda se zavedením pojmu zdravotní služba nedostal zákon
o zdravotních službách do rozporu jednak s ústavními zákony, předně s čl. 31 Listiny
základních práv a svobod vyhlášené jako součást ústavního pořádku ČR předsednictvem
ČNR pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (dále „Listina
základních práva a svobod“ nebo „LZPS“), který garantuje právo na ochranu zdraví
a na zdravotní péči, nikoli zdravotní službu, jednak s mezinárodními9 a evropskými10
právními předpisy, které rovněž užívají pouze pojmu zdravotní péče. Opětovně je třeba
uvést, že pojem zdravotní péče je i nadále zákonným pojmem pouze podřazeným pod širší
pojem zdravotní služba. Ve vztahu k Listině základních práv a svobod pak platí, že
při výkladu pojmu zdravotní služba, nelze při dodržení pravidel ústavně-konformního
výkladu interpretovat tento pojem způsobem, který by obsah pojmu zdravotní péče
podle čl. 31 LZPS omezoval, což ostatně judikoval i Ústavní soud České republiky, tudíž
rozpor s ústavními zákony zde spatřovat nelze.11 Pokud jde o právní úpravu mezinárodní
a evropskou, i zde je na místě upřednostnit výklad konformní s těmito předpisy, kromě
toho převážná část těchto právních předpisů pojem zdravotní péče nedefinuje, popř. jej
definuje velmi široce12, lze proto souhlasit s názorem, že nový termín zdravotní služby je
6

Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb.,
o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
7
Viz T ŠINOVÁ, Jolana, Roman Ž ÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. 1. vydání. Praha : C. H.
Beck, 2011, s. 6. ISBN 978-80-7400-050-8.
8
Srov. též vyjádření ministra zdravotnictví L. Hegera k návrhu na zrušení některých ustanovení zákona
o zdravotních službách. Blíže viz nález Ústavního soudu České republiky ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS
1/12, vyhlášený pod č. 437/2012 Sb.
9
Např. čl. 3 Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie
a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně) ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí
č. 96/2001 Sb.m.s.
10
Např. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv
pacientů v přeshraniční zdravotní péči.
11
Srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12, vyhlášený
pod č. 437/2012 Sb.
12
Např. článek 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/24/EU ze dne 9. března 2011
o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči: „Pro účely této směrnice se rozumí: a) „zdravotní
péčí“ zdravotní služby poskytované pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem vyhodnocení nebo
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v takových případech možné vykládat tak, že jde ve své podstatě o zdravotní péči
podle těchto předpisů, resp. že za zdravotní péči, o níž tyto předpisy hovoří, lze považovat
za zdravotní služby ve smyslu zákona o zdravotních službách13.

1.1.2 Zdravotní péče
Jak již bylo uvedeno výše, pojem zdravotní péče i nadále zůstává samostatným
zákonným pojmem. Až do účinnosti zákona o zdravotních službách však tento pojem
nebyl právně definován, a jeho konkrétní obsah bylo tedy nutno dovozovat z jednotlivých
ustanovení zákonů upravujících poskytování zdravotní péče, přičemž výchozím byl zákon
o péči o zdraví lidu. Pod termín zdravotní péče bylo možné podřadit zdravotní péči
spočívající ve vyšetřovacích a léčebných výkonech poskytovanou zdravotnickými
pracovníky ve zdravotnických zařízeních, ošetřovatelskou a rehabilitační zdravotní péči
poskytovanou v zařízeních sociálních služeb s pobytovými službami a dále zdravotní
výchovu obyvatelstva a léčebně preventivní péči zahrnující ambulantní i ústavní péči
včetně lázeňské péče, závodní preventivní péči, přednemocniční neodkladnou péči
(poskytovanou záchrannou službou), poskytování léčiv, zdravotnických prostředků
a potravin pro zvláštní lékařské účely a dopravu nemocných (viz § 11 a násl. ZPZL).
Podle ustanovení § 2 odst. 4 ZZS se zdravotní péčí napříště rozumí:
a) soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem
1. předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního stavu,
2. udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu,
3. udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení,
4. pomoci při reprodukci a porodu,
5. posuzování zdravotního stavu,
b) preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné
zdravotní výkony prováděné zdravotnickými pracovníky za účelem podle písmene a).
Kromě nového vymezení zdravotní péče zákon o zdravotních službách zavádí také
dělení zdravotní péče jednak na druhy podle časové naléhavosti jejího poskytnutí (viz
§ 5 odst. 1 ZZS)14 a podle účelu jejího poskytnutí (viz § 5 odst. 2 ZZS)15, jednak na formy
(viz § 6 ZZS)16.
udržení jejich zdravotního stavu nebo jejich uzdravení, včetně předepisování, vydávání a poskytování
léčivých přípravků a zdravotnických prostředků…“
13
Viz SKÁCEL, Jan. Některé aspekty změn legislativy v oblasti zdravotnického práva v ČR (komparace se
současnými právními předpisy). Zdravotnictví a právo, 2011, roč. 15, č. 10, s. 3. ISSN 1211-6432.
14
Podle časové naléhavosti dělíme zdravotní péči na neodkladnou, akutní, nezbytnou a plánovanou.
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1.1.3 Zdravotní výkon
Definici zdravotního výkonu oproti shora vymezeným termínům ani nadále v platné
právní úpravě nenalezneme, v ustanovení § 2 odst. 4 písm. b) ZZS je zdravotní výkon
zaveden toliko jako legislativní zkratka označující preventivní, diagnostické, léčebné,
léčebně

rehabilitační,

ošetřovatelské

nebo

jiné

zdravotní

výkony

prováděné

zdravotnickými pracovníky.
Obecně lze zdravotní výkon označit jako základní jednotku při poskytování
zdravotní péče, resp. zdravotních služeb, přičemž zpravidla půjde o úkon, jenž ve větším či
menším rozsahu přímo zasahuje do tělesné či duševní integrity pacienta. Aby bylo možné
takový zásah označit za oprávněný a přípustný, je potřeba splnit alespoň základní
podmínky17, kterými jsou: (i) provedení zdravotního výkonu k tomu oprávněným
a kompetentním zdravotnickým pracovníkem, (ii) provedení zdravotního výkonu tzv. lege
artis (viz další výklad) a (iii) provedení zdravotního výkonu s platným svobodným
a informovaným souhlasem, s výjimkou případů, kdy platná právní úprava umožňuje
provést zdravotní výkon i bez tohoto souhlasu (viz § 38 ZZS).18

1.2 Zdravotnické zařízení, poskytovatel zdravotních služeb, zdravotnický
pracovník
Významné je rovněž nové vymezení již existujícího právního termínu zdravotnické
zařízení a zavedení zcela nového termínu poskytovatel zdravotních služeb, od něhož je pak
nutno odlišovat jednotlivé zdravotnické pracovníky, kteří bezprostředně poskytují
zdravotní služby.19

15

Podle účelu poskytnutí dělíme zdravotní péči na preventivní, diagnostickou, dispenzární, léčebnou,
posudkovou, léčebně rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní, lékárenskou a klinicko-farmaceutickou.
16
Formami zdravotní péče jsou ambulantní péče, jednodenní péče, lůžková péče a zdravotní péče
poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta.
17
Podle povahy zdravotního výkonu mohou zvláštní právní předpisy stanovit i další specifické podmínky,
např. podmínku existence neplodného páru, věku ženy a písemné žádosti při podstupování asistované
reprodukce podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
18
Srov. JIRKA, Vladislav. Trestněprávní aspekty nedostatku souhlasu pacienta s lékařským zákrokem :
rigorózní práce. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta právnická, 2007. s. 16. Vedoucí diplomové práce
Josef Kuchta.
19
Není vyloučeno, aby poskytovatel zdravotních služeb byl zároveň zdravotnickým pracovníkem, a to např.
pokud bychom hovořili o lékařích vykonávajících soukromou praxi ve vlastní ordinaci. Naproti tomu
nemocnice jako právnická osoba bude poskytovatelem zdravotních služeb a zároveň subjektem od
zdravotnických pracovníků, jakožto zpravidla svých zaměstnanců, odlišným.
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1.2.1 Zdravotnické zařízení
Pojem zdravotnické zařízení byl dřívější právní úpravou, zejména zákonem o péči
o zdraví lidu a zákonem č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických
zařízeních, užíván ve dvojím smyslu, a to jednak pro označení subjektu poskytujícího
zdravotní péči20, jednak pro označení prostoru, v němž byla zdravotní péče poskytována21.
Nicméně explicitně definován tento pojem nebyl.
Od účinnosti zákona o zdravotních službách se zdravotnickým zařízením rozumí
pouze prostor určený pro poskytování zdravotních služeb (viz § 4 odst. 1 ZZS), který musí
být pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaven, a to v souladu
s prováděcími právními předpisy,22 popř. zvláštními právními předpisy.

1.2.2 Poskytovatel zdravotních služeb
Poskytovatelem zdravotních služeb (dále „poskytovatel“) se ve smyslu zákona
o zdravotních službách rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění
k poskytování zdravotních služeb udělené v souladu se zákonem o zdravotních službách
(viz § 2 odst. 1 ZZS). Na rozdíl od zdravotnického zařízení disponuje poskytovatel právní
subjektivitou, a jako takový tedy nese odpovědnost za splnění povinností souvisejících
s poskytováním zdravotních služeb.
Z pohledu občanskoprávní odpovědnosti to bude proto právě poskytovatel, kdo
bude odpovídat za škodu či nemajetkovou újmu, která pacientovi v souvislosti
s poskytováním zdravotních služeb vznikla, přičemž platí § 420 odst. 2 zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“ nebo
„ObčZ“), podle něhož škoda je způsobena právnickou anebo fyzickou osobou, když byla
způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti použili, což budou zpravidla
zdravotničtí pracovníci v postavení zaměstnanců poskytovatele. Osoby, které poskytovatel
ke své činnosti použil (zdravotničtí pracovníci) samy za způsobenou škodu neodpovídají,
čímž však není dotčena odpovědnost podle pracovněprávních předpisů. Obdobně tomu
bude i podle nového občanského zákoníku, který v § 2914 stanoví, že ten, kdo při své
činnosti použije zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím
způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám.
20

Srov. např. § 11 odst. 1 ZPZL.
Srov. např. § 12a ZPZL.
22
Např. vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických
zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů.
21
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Upuštěno bylo od rozdělení na státní a nestátní zdravotnická zařízení (resp.
poskytovatele podle platné terminologie).

1.2.3 Zdravotnický pracovník
Zdravotnickým pracovníkem je obecně fyzická osoba vykonávající zdravotnické
povolání,23 ať už v rámci tzv. soukromé praxe nebo jako zaměstnanec poskytovatele,
přičemž rozlišujeme zdravotnické pracovníky (i) lékařské, mezi něž řadíme lékaře, zubní
lékaře a farmaceuty a (ii) nelékařské, mezi něž patří všeobecné sestry, porodní asistentky,
nutriční terapeuti, zdravotničtí záchranáři, biomedicínští inženýři, ošetřovatelé a další.
Uvedené členění vychází z platné právní úpravy výkonu povolání lékařských
a nelékařských zdravotnických pracovníků, která je rovněž rozdělena do dvou
samostatných právních předpisů, a to do zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče
a o změně některých souvisejících zákonů (o nelékařských zdravotnických povoláních),
ve znění pozdějších předpisů.
Vedle zmíněných dvou kategorií existuje ještě kategorie jiných odborných
pracovníků24 provádějících činnosti, které sice nejsou poskytováním zdravotní péče, ale
s poskytováním této péče přímo souvisejí.25 Na tyto pracovníky se vztahuje právní úprava
nelékařských zdravotnických pracovníků.

23

Srov. § 2 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
ve znění pozdějších předpisů, a § 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (o nelékařských zdravotnických
povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
24
Srov. § 2 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče
a o změně některých souvisejících zákonů (o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších
předpisů.
25
Např. logopedi do doby získání odborné a specializované způsobilosti – viz § 23 odst. 2 zákona č. 96/2004
Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
(o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
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2 Lex artis – analýza platné právní úpravy a mimoprávní
úpravy
Akademický slovník cizích slov definuje původem latinský pojem lex artis, resp.
jeho ablativ lege artis, jako postup podle pravidel umění, vědy, podle zákona, jak se patří,
přičemž setkat se můžeme i s jeho nezkrácenou původní podobou lege artis medicinae,
jejíž doslovný překlad zní „podle pravidel lékařského umění“.26
Zmínku o lex artis a postupu lege artis již zcela běžně nalézáme v odborné
literatuře z oblasti zdravotnického práva, jakož i v soudních rozhodnutích ve věcech
náhrady (škody) újmy na zdraví způsobené při poskytování zdravotních služeb. V obou
těchto případech je pak postup lege artis chápán jako postup náležitě odborný, a tedy
i po právu.
Platná právní úprava nicméně pojem lex artis ani jeho ablativ lege artis explicitně
neužívá,27 lze tedy konstatovat, že tento pojem, ač v právní praxi poměrně hojně užíván,
není právně definován. Při jeho výkladu se proto vychází z ustanovení právních předpisů,
které jsou mu svou povahou nejbližší, tj. z ustanovení upravujících pravidla poskytování
zdravotních služeb. V současné době je za legální vymezení pojmu lex artis pokládáno
ustanovení § 4 odst. 5 ZZS definující náležitou odbornou úroveň poskytování zdravotních
služeb, případně čl. 4 Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti
v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně)
ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2001 Sb. m. s. (dále „Úmluva
o biomedicíně“). V obou případech je však stanoven toliko obecný právní rámec
odborného postupu lékaře či jiného zdravotnického pracovníka, přičemž bližší specifikace
je ve většině případů přenechána úpravě mimoprávní.
Nutno podotknout, že není ani možné, ani žádoucí, aby zákonodárce v právních
předpisech zakotvil zcela přesná pravidla poskytování zdravotních služeb. Taková právní
úprava by byla nejen nadmíru kazuistická a přebujelá s ohledem na množství
diagnostických, léčebných a terapeutistických postupů, které by musela upravovat, ale

26

Viz SOKOL, Tomáš. Lege artis, známý pojem neznámého obsahu. Právní rádce. 2010, roč. 18, č. 4, s. 4.
ISSN 1210-4817.
27
S výjimkou vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy. U jednotlivých typů
rámcových smluv se pojem lege artis užívá při vymezení práv a povinností smluvních stran, kdy jednou
z povinností poskytovatelů zdravotních služeb je i povinnost poskytovat hrazenou zdravotní službu lege
artis. Do 31. 3. 2012 se pojem lege artis vyskytoval rovněž v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 51 odst. 1 v souvislosti s výběrovým řízením konaným před
uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče.
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vždy navíc do jisté míry neaktuální a nedostačující, jelikož ani při nejlepší vůli
zákonodárců by pravděpodobně nebylo možné dostatečně rychle reflektovat dynamický
vývoj v oblasti lékařské vědy. Případné časté novelizace by pak mohly vést k tomu, co
můžeme sledovat například u daňových právních předpisů, a to k nepřehlednosti právní
úpravy. Nadto jen málo zákonodárců je vzdělaných v oboru medicíny a kde jinde než
právě u předpisů týkajících se péče o zdraví by byl na místě požadavek adekvátní
odbornosti tvůrců předpisů. Domnívám se proto, že je zcela správné, aby byla konkretizace
postupů zdravotnických pracovníků při léčbě pacientů přenechána mimoprávní úpravě,
která vychází z reálné medicínské praxe, nikoli legislativního procesu, a která je schopna
být ve vztahu k vývoji lékařské vědy mnohem flexibilnější.
V následujících podkapitolách jsou uvedeny prameny právní a mimoprávní úpravy
stěžejní pro výklad pojmu lex artis.

2.1 Mezinárodní právní úprava
2.1.1 Úmluva o biomedicíně
Úmluva o biomedicíně je úmluvou Rady Evropy přijatou podle článku 1028
ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(dále „Ústava“), platí pro ni tudíž pravidlo tzv. všeobecné aplikační přednosti, což má
význam zejména tehdy, dostane-li se ustanovení zákona do rozporu s některým
ustanovením Úmluvy o biomedicíně. Jednotlivá práva zakotvená v Úmluvě o biomedicíně
jsou nicméně vymezena spíše obecně, a vnitrostátním úpravám smluvních států je tak
ponechán poměrně široký prostor pro vlastní úpravu.
Jelikož je Úmluva o biomedicíně součástí právního řádu České republiky již
od roku 2001, byl její obsah brán v potaz mj. i při přípravě zákona o zdravotních službách,
který implementuje jak jednotlivé články samotné Úmluvy o biomedicíně, tak články
Dodatkového protokolu k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti
v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí (sdělení
Ministerstva zahraničních věcí č. 97/2001 Sb. m. s.).29

28

Článek 10 Ústavy: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je
Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon,
použije se mezinárodní smlouva.“
29
Srov. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [online]. 2011 [cit. 2012-09-14]. Sněmovní tisk 405/0, část č.
1/2
Vl.n.z.
o
zdravotních
službách
–
EU.
Dostupné
z WWW:
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=72665.
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Pro účely této práce je významným zejména čl. 4 Úmluvy o biomedicíně označený
jako „profesní standardy“, který stanoví: „Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně
vědeckého výzkumu, je nutno provádět v souladu s příslušnými profesními povinnostmi
a standardy.“ Zvláštní pozornost je nutno věnovat zejména pojmu zákrok a pojmům
profesní povinnosti a standardy.
Výchozím dokumentem pro výklad jednotlivých článků Úmluvy o biomedicíně je
tzv. vysvětlující zpráva (explanatory report) k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně
(dále „vysvětlující zpráva“), která sice neposkytuje výklad autoritativní a závazný,
nicméně reflektuje jednání v Řídícím výboru pro bioetiku a jeho pracovní skupině
pověřené vypracováním této úmluvy, jakož i připomínky a návrhy delegací, 30 poskytuje
tedy výklad minimálně relevantní.
Pojem zákrok (intervention) podle vysvětlující zprávy zahrnuje „…jakýkoliv
medicínský úkon, konkrétně zákroky provedené za účelem preventivní péče, stanovení
diagnózy, léčby nebo rehabilitace nebo v souvislosti s výzkumem…“31, což odpovídá tomu,
jak je zákonem o zdravotních službách vymezen zdravotní výkon (viz kapitola 1.1.3).
V případě profesních povinností a standardů je třeba zabývat se dvěma dílčími
aspekty, a to formou a obsahem těchto profesních povinností a standardů. Jde-li o první
aspekt, Úmluva o biomedicíně výslovně nevyžaduje, aby byla dodržena konkrétní forma
profesních povinností a standardů, volba je tedy ponechána na smluvních státech.
Vysvětlující zpráva k tomuto blíže dodává: „…Veškeré zákroky musí být provedeny obecně
v souladu s právními předpisy doplněnými a rozvinutými profesními pravidly. V některých
zemích mají tato pravidla podobu profesních etických kodexů (vypracovaných státem nebo
profesními organizacemi), v jiných podobu kodexů lékařského chování, zdravotnické
legislativy, medicínské etiky nebo jiných prostředků zajišťujících práva a zájmy
pacientů…Článek se vztahuje jak na psaná, tak nepsaná pravidla…“32 Na základě právě
uvedeného lze mimo jiné konstatovat, že model, který zavedla Česká republika, kdy
obecný právní rámec poskytování zdravotních služeb upravují právní předpisy, zatímco
bližší konkretizace je přenechána především mimoprávní úpravě a pouze ve výjimečných
případech úpravě právní, je zcela v souladu s Úmluvou o biomedicíně.

30

Srov. Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the
Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine [online]. 1996
[cit. 2012-09-14].
Explanatory
report.
Dostupné
z
WWW:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/164.htm. Vlastní překlad.
31
Ibid. bod 29.
32
Ibid. bod 30.
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Pokud jde o obsah profesních povinností a standardů, i zde je Úmluva
o biomedicíně poměrně benevolentní. Jak vyplývá z vysvětlující zprávy, počítá se s tím, že
obsah profesních povinností a standardů nebude ve všech státech identický, bez výjimky
však ve všech státech mají platit základní principy výkonu lékařské praxe (fundamental
principles of the practice of medicine), což znamená, že lékaři a obecně všichni odborníci
(ostatní zdravotničtí pracovníci) podílející se na medicínském úkonu podléhají základním
právním a etickým imperativům, které jim ukládají, aby vždy jednali s náležitou péčí
a odborností, se zřetelem na potřeby každého pacienta. Konkrétní podoba profesních
standardů, jakož i rozsah znalostí (dovedností), které jsme oprávněni od odborníka
(zdravotnického pracovníka) při výkonu jeho povolání očekávat, se pak odvíjí od stavu
lékařského umění (state of the art) odpovídajícího stavu vědeckého poznání a klinické
praxe v daném oboru a v daném čase. Umožňují-li profesní standardy postupovat
v konkrétním případě vícero způsoby, je v tomto rozsahu ponechána možnost volby
mezi nabízenými metodami a technikami.33
Ve srovnání s vnitrostátní právní úpravou jsou na první pohled patrné zejména
rozdíly terminologické, když Úmluva o biomedicíně hovoří o povinnosti postupovat
v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy, zatímco zákon o zdravotních
službách hovoří o povinnosti postupovat na náležité odborné úrovni, kterou dále
specifikuje v § 4 odst. 5 ZZS jako poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy
a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem
na konkrétní podmínky a objektivní možnosti. Po obsahové stránce mám nicméně za to, že
s ohledem na široký výklad profesních povinností a standardů rozpor mezi předmětnými
ustanoveními není, přičemž pokud jde o výklad § 4 odst. 5 ZZS, odkazuji v plném rozsahu
na kapitolu 3.

2.2 Vnitrostátní právní úprava
2.2.1 Listina základních práv a svobod
Katalog základních práv a svobod obsažený v Listině základních práv a svobod
vyjadřuje základní hodnoty, z nichž Česká republika jako demokratický stát vychází.
K poskytování zdravotních služeb se pak vztahují zejména čl. 6 zaručující právo na život,
čl. 7 chránící nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, čl. 10 garantující mimo jiné právo

33

Ibid. bod 31 a 32.
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na zachování lidské důstojnosti a právo na ochranu před neoprávněným zasahováním
do soukromého a rodinného života a konečně čl. 31, který zakotvuje právo na ochranu
zdraví a právo na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění
za podmínek stanovených zákonem. Zejména posledně zmíněný čl. 31 LZPS má
pro výklad pojmu lex artis nemalý význam (srov. kapitola 3).
Význam těchto základních práv a svobod tkví v tom, že vytvářejí určité meze
výkladu právních norem, jelikož obecně platí, že právní normy nelze interpretovat tak, aby
tím byla porušena nebo omezena některá ze základních práv a svobod garantovaných
Listinou základních práv a svobod, a pro případ, že by znění právní normy umožňovalo
výklad dvojí, má být upřednostněn ten, který je se základními právy a svobodami
v souladu. Tím ovšem není dotčen čl. 4 LZPS umožňující omezení základních práv
a svobod zákonem za splnění ústavních požadavků.

2.2.2 Zákon o zdravotních službách
Zákon o zdravotních službách je právním předpisem upravujícím zdravotní služby
a podmínky jejich poskytování včetně práv a povinností poskytovatelů, zdravotnických
pracovníků a v neposlední řadě též pacientů. Pro oblast poskytování zdravotních služeb je
tedy bezesporu právním předpisem klíčovým.
Jak již bylo řečeno výše, pojem lex artis platná právní úprava neužívá a nedefinuje,
tudíž je nezbytné si při právním výkladu dopomoci obsahově a povahově blízkými
ustanoveními právních předpisů. Takovým ustanovením je i § 4 odst. 5 ZZS obsahující
definici náležité odborné úrovně, o níž se někdy poněkud nepřesně hovoří jako o definici
lex artis.
Samotná definice náležité odborné úrovně však bez dalšího právní povinnost ji
dodržovat nezakládá, proto je třeba upozornit rovněž na § 45 odst. 1 ZZS upravující
povinnost poskytovatele poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni a na § 49
odst. 1 písm. a) ZZS, který tutéž povinnost ukládá i zdravotnickým pracovníkům. Těmto
povinnostem pak odpovídá právo pacientů na poskytování zdravotních služeb na náležité
odborné úrovni zakotvené v § 28 odst. 2 ZZS.
Za účinnosti zákona o péči o zdraví lidu se při výkladu lex artis vycházelo
z ustanovení § 11 odst. 1 ZPZL, podle něhož zdravotní péči poskytují zdravotnická
zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob v souladu se současnými dostupnými
poznatky lékařské vědy. Ve srovnání s § 4 odst. 5 ZZS je toto vymezení na první pohled
16

o poznání stručnější, nicméně nelze opomíjet, že významný vliv na výklad pojmu lex artis
měla i soudní judikatura. Tím, zda a nakolik se výklad pojmu lex artis s účinností zákona
o zdravotních službách změnil, se budu blíže zabývat v kapitole 3.

2.2.3 Zákon o komorách
Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře
a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o komorách“),
upravuje postavení komor jakožto samosprávných stavovských organizací sdružujících
všechny lékaře, stomatology a lékárníky zapsané v seznamech vedených komorami,
působnost a pravomoc komor, organizační strukturu komor, podmínky vzniku a zániku
členství v komorách, jakož i práva a povinnosti členů.
I zákon o komorách ukládá členům komor (lékařům, stomatologům, lékárníkům)
povinnost vykonávat své povolání náležitě odborně, přesněji řečeno odborně, v souladu
s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony (viz § 9 odst. 2 písm. a) zákona o komorách)
s tím, že na dodržování této povinnosti dbá sama konkrétní komora (viz § 2 odst. 1 písm. a)
zákona o komorách). Porušení uvedené povinnosti má pak význam zejména z pohledu
disciplinární odpovědnosti členů komory, o níž rozhodují příslušné orgány komory.34
Pro obecný výklad pojmu lex artis má však ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) zákona
o komorách spíše marginální význam, což je dáno mimo jiné skutečností, že toto
ustanovení dopadá jen na omezený počet subjektů (nezahrnuje nelékařské zdravotnické
pracovníky).

2.2.4 Nový občanský zákoník
Přestože nový občanský zákoník dosud účinnosti nenabyl, pokládám při nejmenším
za vhodné jej mezi vnitrostátní právní úpravou alespoň zmínit, jelikož lze očekávat, že
i tento zákon v budoucnu významně ovlivní vztah mezi poskytovateli a pacienty.
Pro účely této práce stojí zvlášť za pozornost právní úprava smlouvy o péči o zdraví
(viz § 2636 – 2651 NOZ). Její přínos tkví zejména v tom, že vztah lékaře (poskytovatele)
a pacienta s konečnou platností řadí mezi vztahy soukromoprávní (smluvní), čímž
odstraňuje určitou nejistotu ve vnímání tohoto vztahu, která spočívala v otázce, zda nejde
spíše o vztah veřejnoprávní, když jádrem právní úpravy jsou veřejnoprávní předpisy.35
34

Srov. § 13 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona o komorách.
Srov. též DOLEŽAL, Tomáš. Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. 1. vydání. Praha :
Leges, 2012. s. 128. ISBN 978-80-87576-25-0.
35
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Reflektován je tím i již zmíněný posun ve vnímání vztahu lékaře a pacienta, a to posun
od pojetí tohoto vztahu jako paternalistického (mocenského) vyznačujícího se spíše
veřejnoprávními prvky k pojetí vztahu jako partnerského (rovnocenného) respektujícího
právo pacienta na sebeurčení, který má naopak spíše prvky soukromoprávní.
Smlouvou o péči o zdraví se poskytovatel vůči příkazci zavazuje pečovat v rámci
svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného, ať už je jím příkazce nebo
třetí osoba (viz § 2636 NOZ). Základní povinností poskytovatele je pak povinnost
postupovat s péčí řádného odborníka a v souladu s pravidly svého oboru, jinými slovy lege
artis (viz § 2643 odst. 1 NOZ), přičemž poskytovatel odpovídá za to, že své povinnosti
s péčí řádného odborníka splní (viz § 2645 NOZ). Zcela správně je zde zakotvena
odpovědnost za řádné poskytnutí péče o zdraví, nikoli odpovědnost za výsledek
poskytované péče, který v medicíně v podstatě není možné garantovat. Svou povahou se
tak smlouva o péči o zdraví přiklání spíše ke smlouvě příkazní, čímž jsou vyvráceny
některé dřívější pochybnosti o tom, zdali vztah lékaře (poskytovatele) a pacienta není
ve své podstatě smlouvou o dílo.
S ohledem na aplikační princip lex specialis derogat legi generali je však otázkou,
nakolik se právní úprava nového občanského zákoníku v praxi uplatní. Oním lex generali
je totiž zákon o zdravotních službách, který práva a povinnosti poskytovatelů,
zdravotnických pracovníků, jakož i pacientů upravuje sám o sobě poměrně komplexně.
Lze souhlasit s názorem T. Doležala, že vztah lékaře a pacienta bude nutné zařadit
ke smluvnímu typu vytvořenému novým občanským zákoníkem (smlouvě o péči o zdraví),
nicméně obsah práv a povinností bude regulován ustanoveními zákona o zdravotních
službách,36 příp. ustanoveními dalších speciálních zákonů upravujících poskytování
zdravotních služeb.
Pro úplnost zbývá dodat, že péče o zdraví ve smyslu nového občanského zákoníku
zahrnuje úkon, prohlídku nebo radu a všechny další služby, které se týkají bezprostředně
ošetřovaného a které jsou vedeny snahou zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav (viz §
2637 NOZ). V tomto pojetí rozsah péče o zdraví odpovídá vymezení zdravotních služeb
v zákoně o zdravotních službách.

36

Ibid. s. 130.
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2.3 Mimoprávní úprava
Jak již bylo uvedeno výše, platná právní úprava stanovuje jen obecný právní rámec
pro posouzení, zda byl postup při poskytování zdravotních služeb v daném případě lege
artis, resp. na náležité odborné úrovni, s tím, že až na pár výjimek37 se konkretizace
a doplnění právní úpravy přenechává úpravě mimoprávní.38 Důvody, proč je právě takový
model právní a mimoprávní úpravy vhodný pro oblast medicíny, jsem se zabývala v úvodu
kapitoly 2, proto již pouze doplním názor Nejvyššího soudu České republiky, který v této
souvislosti judikoval: „…Otázka, co je uznávaný postup nebo aktuální stav vědy, není
z důvodu neustálého vývoje poznání záměrně právně specifikována, proto není ani
jednoznačně právně určeno, jaký konkrétní postup je v konkrétní situaci "lege artis".
Obsah pojmu "lege artis" jako pojmu odborného bude pravidelně nalézán v aktuálních
odborných publikacích, v soudobé výuce na lékařských fakultách a v doporučeních
odborných společností. Všechny tyto podklady je nezbytné hodnotit pečlivě nejen
jednotlivě, ale také v jejich souhrnu, při vědomí, že konkrétní doporučení odborného
postupu není vždy závazným pokynem, určujícím hranici mezi postupem "lege artis" a "non
lege artis"…“39, 40
Z usnesení Nejvyššího soudu České republiky lze kromě neodmyslitelného
významu neprávní úpravy pro posuzování, zda byl postup zdravotnického pracovníka
proveden lege artis či non lege artis, dovodit i základní rysy mimoprávní úpravy. Prvním
charakteristickým rysem je pluralita pramenů mimoprávní úpravy, které je nutné vždy
hodnotit jednotlivě i ve vzájemné souvislosti, druhým rysem je jejich nutné rozlišení na
prameny závazné a nezávazné. Mezi závazné prameny mimoprávní úpravy v současné
době můžeme zařadit jen závazná stanoviska České lékařské komory, 41 nezávaznými jsou
pak všechny ostatní mimoprávní prameny. Pouze doplním, že k tomu, aby medicínské
postupy bylo možno pokládat za uznávané a za součást pramenů mimoprávní úpravy, není
podmínkou psaná forma, naopak není vyloučeno, že konkrétní medicínský postup např.
37

Např. stanovení postupu zjišťování smrti pro účely odběru tkání a orgánů od mrtvého dárce podle § 10
zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
(transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo stanovení postupu při pitvě podle § 88 a násl.
ZZS.
38
Srov. T ŠINOVÁ, Jolana, Roman Ž ÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. 1. vydání. Praha : C.
H. Beck, 2011, s. 25. ISBN 978-80-7400-050-8.
39
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 8. 2012, č. j. 6 Tdo 353/2012-55.
40
Skutečnost, že jde o rozhodnutí v trestní věci, jež bylo přijato ještě za účinnosti zákona o péči o zdraví lidu,
v tomto případě neubírá tomuto rozhodnutí na relevanci.
41
Závazné jsou samozřejmě i právní předpisy upravující konkrétní medicínské postupy, ty však neřadíme
do neprávní úpravy. Spolu s neprávní úpravou nicméně tvoří tzv. profesní standardy.
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proto, že je pokládán za poměrně banální a všední bude existovat pouze jako jakýsi
odborný usus.42
Poměrně samostatnou skupinu pramenů mimoprávní úpravy tvoří odborná
literatura, články v odborných časopisech, monografie, sborníky z konferencí, publikované
výsledky vědeckých zkoumání a další podobné prameny, jakož i výuka na lékařských
fakultách. Souhrnně bychom tyto prameny mohli označit jako odbornou nauku, přičemž
jde samozřejmě o prameny ryze nezávazné.
Druhou skupinu pramenů mimoprávní úpravy tvoří různá doporučení, metodické
pokyny, návody a stanoviska, která vypracovávají odborné společnosti, Ministerstvo
zdravotnictví ČR či Česká lékařská komora. Právě tyto prameny jsou těžištěm mimoprávní
úpravy, přičemž těm nejvýznamnějším z nich bude věnována pozornost v následujících
podkapitolách.

2.3.1 Metodiky Ministerstva zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR, jakožto ústřední orgán státní správy pro zdravotní
péči,43 vydává v rámci své činnosti metodiky označované jako standardy zdravotní péče44,
metodické návody45 či metodické pokyny46, které jsou pravidelně uveřejňovány
ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR. Veškeré tyto metodiky (bez ohledu na jejich
označení) mají povahu doporučených postupů, které jsou aktuálně pokládané za optimální
jak z hlediska odborného, tak z hlediska efektivity vynaložených nákladů.47 Nejde tedy
o metodiky závazné a lékař či jiný zdravotnický pracovník se od nich může odchýlit, aniž
by takové jednání bylo bez dalšího považováno za non lege artis.

2.3.2 Závazná stanoviska České lékařské komory
Podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) zákona o komorách je Česká lékařská komora
oprávněna vydávat pro své členy závazná stanoviska k odborným problémům poskytování
zdravotních služeb a ve zdravotnickém výzkumu. Na rozdíl od ostatních pramenů
42

Problém ovšem může nastat při dokazování toho, zda byl postup, který není zachycen v psané formě, lege
artis.
43
Viz § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.
44
Např. standard č. ZD13/2006, při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů prsu v České
republice, standard č. ZD14/2011, národní radiologické standardy – radiační onkologie.
45
Např. metodický návod č. ZD28/2012, hygiena rukou při poskytování zdravotní péče.
46
Např. metodický pokyn č. ZD08/2011, cílený screening celiakie.
47
Srov. T ŠINOVÁ, Jolana, Roman Ž ÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. 1. vydání. Praha : C.
H. Beck, 2011, s. 26. ISBN 978-80-7400-050-8.
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mimoprávní úpravy jsou závazná stanoviska České lékařské komory, jak ostatně vyplývá
z jejich označení, závazná, a to výhradně pro členy České lékařské komory, kterými jsou
povinně všichni lékaři vykonávající lékařské povolání na území České republiky48.
Veškerá závazná stanoviska jsou uveřejňována ve Věstníku České lékařské komory a vedle
toho též na oficiálních internetových stránkách České lékařské komory49. Z výčtu platných
závazných stanovisek lze pak dovodit, že k jejich vydávání přistupuje Česká lékařská
komora spíše sporadicky.

2.3.3 Doporučené postupy České lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (dále „ČLS JEP“) je
podle svých Stanov dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob - lékařů,
farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, příp. osob
právnických (srov. § 1 odst. 1 Stanov) založeným mj. za účelem šíření poznatků
lékařských věd a příbuzných oborů a zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů
oblasti lékařských věd a příbuzných oborů (srov. § 2 Stanov).50
Své cíle naplňuje ČLS JEP mimo jiné vydáváním doporučených postupů
pro jednotlivé typy onemocnění, na jejichž tvorbě se podílejí sami její členové, kteří se
podle své specializace sdružují do odborných společností a spolků fungujících v rámci
ČLS JEP51, tyto odborné společnosti a spolky se pak stávají garanty doporučených
postupů, což lze do určité míry vnímat jako jakousi „záruku kvality“.
Ačkoli doporučené postupy ČLS JEP nejsou závazné ani pro členy, ani pro nečleny
ČLS JEP, neznamená to, že by byly zcela bez významu. Naopak mohou být poměrně
spolehlivým zdrojem informací o tom, jaký je stav současné lékařské vědy, a jako takové
posloužit jednak lékařům při volbě vhodného preventivního, diagnostického či léčebného
postupu, jednak soudům a soudním znalcům při posuzování, zda byl postup lékaře lege
artis. V obdobném duchu se vyjádřil i Nejvyšší soud České republiky, podle něhož je
„…nutno akcentovat, že ze skutečnosti, že odborné společnosti, coby občanská sdružení,
nemají způsobilost k vydávání právních aktů, které by zavazovaly pracovníky tuzemského
48

Viz § 3 odst. 1 zákona o komorách.
Blíže viz Závazná stanoviska ČLK. Česká lékařská komora [online]. 2012 [cit. 2012-09-16]. Dostupné z:
http://www.lkcr.cz/zavazna-stanoviska-clk-213.html.
50
Viz Stanovy, Jednací řád, Volební řád. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně [online]. 2012
[cit. 2012-09-16]. Dostupné z: http://www.cls.cz/dokumenty/stanovy_2013.pdf.
51
Např. Česká chirurgická společnost, Česká diabetologická společnost, Společnost lékařské genetiky, Česká
onkologická společnost a řada dalších.
49
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zdravotního sektoru, nelze dovodit závěr, že by doporučení odborných společností neměla
při rozhodování zdravotního pracovníka o postupu jeho péče vůbec žádnou váhu. Zvláště
v případě komplikací a závažných důsledků zvoleného postupu zdravotního pracovníka
bude zcela namístě brát uvedená doporučení v potaz při formování odpovědi na otázku,
zda určitý postup je či není "lege artis"…“52
Obdobně jako u metodik Ministerstva zdravotnictví ČR i zde platí, že odchýlení se
od doporučených standardů nelze automaticky pokládat za postup non lege artis.

3 Lex artis – legální pojmové znaky
Až do účinnosti zákona o zdravotních službách, tj. do 1. 4. 2012, byl pojem lex
artis vykládán v souladu s § 11 odst. 1 ZPZL, což při zachování terminologie zákona
o péči o zdraví lidu znamenalo, že zdravotní péče byla považována za lege artis, pokud
byla v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. Současnými poznatky
lékařské vědy se jinými slovy rozuměl aktuální stav poznání (vědění) v oboru medicíny.
Pojem stav je však v této souvislosti nutno chápat s určitou rezervou, jelikož medicína,
ostatně jako i jiné vědní obory, se neustále rozvíjí a přichází s novými postupy, metodami
a technikami, v žádném případě tedy nejde o pojem statický, ale naopak velmi dynamický
a progresivní.
Dostupnost poznatků lékařské vědy pak byla vnímána jako dostupnost celosvětová,
nikoli jen národní či regionální, proto například i nová metoda léčby aplikovaná dosud jen
v nejmodernějších zdravotnických

zařízeních v zahraničí mohla

být

považována

za současný dostupný poznatek lékařské vědy. Poskytovat zdravotní péči v souladu se
současnými dostupnými poznatky lékařské vědy tedy v podstatě znamenalo poskytovat to
nejlepší, což je bezesporu vymezení velmi široké. Je zcela zřejmé, že požadavek, aby
zdravotnická zařízení (dnes poskytovatelé) poskytovala tu nejmodernější zdravotní péči
odpovídající celosvětovým poznatkům lékařské vědy, by byl v praxi jen stěží
realizovatelný, proto bylo postupně doktrinálně dovozováno, že „…je třeba využívat těch
poznatků lékařské vědy, které jsou zdravotnickému zařízení dostupné, které jsou
při správné diagnóze považovány za obvyklé a jejichž použití představuje odborně správný
postup, avšak s přihlédnutím ke konkrétním možnostem včetně ekonomických podmínek.“53
Obdobný postoj zastávala i soudní judikatura, z níž lze zmínit například usnesení

52
53

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 8. 2012, č. j. 6 Tdo 353/2012-55.
MACH, J. Medicína a právo. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006. s. 54. ISBN 80-7179-810-x.
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Nejvyššího soudu České republiky, v němž Nejvyšší soud České republiky, byť v trestní
věci, judikoval, že se za porušení lege artis běžně považuje, 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.“54 Zcela patrné byly tedy tendence prosazovat spíše restriktivní
výklad dostupnosti poznatků lékařské vědy, kdy za dostupnou nebyla považována
medicína dostupná čistě teoreticky, ale medicína dostupná v reálném čase, na daném místě
a za daných podmínek. Opačný výklad by dle mého názoru ani nebyl možný, jelikož by
ve svém důsledku ad absurdum vedl k tomu, že by zdravotnické zařízení (poskytovatel)
bylo odpovědné i navzdory tomu, že učinilo vše, co objektivně učinit mohlo, a to jenom
proto, že neaplikovalo metodu, která je například dostupná jen ve specializovaných
zahraničních klinikách s nejmodernějším vybavením.
Zaměříme-li se nyní na znění § 4 odst. 5 ZZS, který definuje náležitou odbornou
úroveň jako poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných
medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní
podmínky a objektivní možnosti, je patrné, že tvůrci zákona o zdravotních službách
při vytváření této definice zjevně vycházeli i ze zmíněných názorů doktríny a ze soudní
judikatury.55 Následující výklad se zabývá jednotlivými legálními pojmovými znaky
náležité odborné úrovně, resp. postupu lege artis, jak je vymezuje právě zákon
o zdravotních službách s přihlédnutím k úpravě obsažené v Úmluvě o biomedicíně,
přičemž si dovolím ještě jednou upozornit, že jak Úmluva o biomedicíně, tak zákon
o zdravotních službách, poskytují pouze jakési vodítko či základní právní rámec
pro posouzení, zda byl postup zdravotnického pracovníka, resp. poskytovatele lege artis či
non lege artis. V každém jednotlivém případě, ve kterém vyvstane otázka, zda byl postup
lege artis dodržen, bude vždy nezbytně záležet na individuálním posouzení všech okolností
případu.

54

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 7 Tdo 219/2005.
K tomu např. vyjádření ministra zdravotnictví L. Hegera k námitce neústavnosti § 4 odst. 5 ZZS: „Je
zřejmé, že Ministerstvo zdravotnictví jako předkladatel zákona o zdravotních službách a Parlament jako jeho
tvůrce nezvolily definici obsaženou v § 4 odst. 5 zákona o zdravotních službách svévolně či libovolně, ale
vyšly z toho, jak k dřívějšímu vymezení postupu lege artis ve smyslu § 11 odst. 1 zákona o péči o zdraví lidu
přistupoval Nejvyšší soud.“ Blíže viz nález Ústavního soudu České republiky ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl.
ÚS 1/12, vyhlášený pod č. 437/2012 Sb.
55
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3.1 Postup podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů
Pravidla vědy a uznávané medicínské postupy podle § 4 odst. 5 ZZS, stejně jako
poznatky lékařské vědy podle § 11 odst. 1 ZPZL, je nutno vnímat jako soubor profesních
a etických pravidel, jejichž obsah se neustále mění a vyvíjí s rozvojem teoretických
a praktických zkušeností a dovedností. Tyto změny se pak projevují nejen zaváděním
nových pravidel vědy a medicínských postupů, ale i eliminací těch, které lze v důsledku
vývoje označit za zastaralé, rizikové, nadměrně zatěžující, neúčinné či jinak nevyhovující.
Pro lékaře a jiné zdravotnické pracovníky to mimo jiné znamená nutnost neustálého
vzdělávání a doplňování odborných znalostí.
Téměř vždy budeme konkrétní pravidla vědy a uznávané medicínské postupy
nalézat mimo oblast práva, ať už ve výuce na lékařských fakultách, odborných publikacích,
výsledcích vědeckých výzkumů, anebo ve stanoviscích, doporučených postupech,
návodech a jiných metodikách Ministerstva zdravotnictví ČR, České lékařské komory či
odborných společností, pouze výjimečně je nalezneme také v právních předpisech. Veškeré
právní i mimoprávní, psané i nepsané prameny pravidel vědy a uznávaných medicínských
postupů můžeme terminologií čl. 4 Úmluvy o biomedicíně souhrnně označit také jako
profesní standardy.56 Společným znakem těchto profesních standardů je jejich odborný
medicínský charakter a skutečnost, že jejich obsah bude typicky určován na základě
konsensu mezi odborníky. Kromě profesních standardů, které jsou považovány za závazné,
tj. profesních standardů majících formu závazných stanovisek České lékařské komory nebo
právních předpisů, můžeme o profesních standardech obecně říci, že nejsou nepřekonatelné
a zdravotnický pracovník má možnost se od nich odchýlit, má-li takový postup své
odborné zdůvodnění a opodstatnění. V rámci zajištění kvality a bezpečí poskytovaných
zdravotních služeb je však povinností poskytovatele zabezpečit, aby byly případy, kdy se
poskytování zdravotních služeb odchýlilo od uznávaného medicínského postupu, řádně
zaznamenány a zdůvodněny ve zdravotnické dokumentaci vztahující se ke konkrétnímu
pacientovi (viz § 47 odst. 3 písm. a) ZZS), což může mít mimo jiné zásadní význam
z hlediska dokazování v případném soudním sporu.
Jelikož povinnost postupovat na náležité odborné úrovni, resp. lege artis, dopadá
nejen na lékaře, ale i ostatní zdravotnické pracovníky, je pravidla vědy nutno chápat široce
v tom smyslu, že zahrnují pravidla oborů lékařských i nelékařských (např. ošetřovatelství,
fyzioterapie), jakož i pravidla lékařské etiky. Mám za to, že v tomto směru došlo
56

Srov. kapitola 2.1.1.
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k precizaci pojmosloví, uvážíme-li, že § 11 odst. 1 ZPZL hovořil o poznatcích lékařské
vědy, byť dopadal na všechny zdravotnické pracovníky.
Nový je explicitní požadavek souladu s uznávanými medicínskými postupy, jenž
byl v době účinnosti zákona o péči o zdraví lidu pouze dovozován.57 Za uznávané lze
obecně označit takové medicínské postupy, které jsou přijímány odbornou veřejností
za účinné, ověřené, bezpečné a vhodné pro pacienty. Nelze však požadovat, aby byl každý
postup přijat veškerou odbornou veřejností, jelikož dosažení dokonalé shody názorů je
prakticky nemožné, a to nejen v medicíně. Lze předpokládat, že požadováno bude
prokazatelné uznání medicínského postupu alespoň relevantní částí odborné veřejnosti,
přičemž otázka toho, co lze označit v konkrétním případě za relevantní část a zda tato
relevantní část skutečně medicínský postup uznala, bude v případném soudním řízení
předmětem dokazování.

3.2 Respektování individuality pacienta
Podstatou povinnosti respektování individuality pacienta je zohlednění jedinečnosti
jednotlivého pacienta dané jednak individuální povahou každého lidského organismu,
jednak osobou každého člověka. Zakotvení povinnosti respektovat individualitu pacienta
by pak mělo zabránit určitému odosobnění poskytování zdravotních služeb, přičemž patrný
je zde prvek etický, jelikož je to právě lékařská etika, která lékaře učí vnímat pacienty
nikoli jen skrze monitory zdravotnických přístrojů.
Obdobný požadavek vyplývá i z vysvětlující zprávy k čl. 4 Úmluvy o biomedicíně,
podle níž by lékař neměl jen léčit pacienty, ale také činit vhodné kroky k podpoře zdraví
pacienta a k úlevě od bolesti, a to se zřetelem na psychickou pohodu pacienta. Kromě toho,
každý postup by měl být hodnocen ve světle konkrétního zdravotního problému
konkrétního pacienta.58
Již bylo řečeno, že umožňují-li pravidla vědy postupovat v jednom případě
podle různých alternativních medicínských postupů, lze de facto kterýkoli z nich označit
za postup lege artis, přičemž v rámci daných léčebných modalit je ponechána relativní
svoboda ve volbě toho kterého medicínského postupu. Konkrétní volbu bude v prvotní fázi
57

Srov. např. doktrinální názor JUDr. Miroslava Mitlöhnera, CSc. In DOLEŽAL, Tomáš. Povinnost
zdravotnických pracovníků poskytovat zdravotní péči v souladu s profesními standardy aneb analýza pojmu
„lex artis“. Právník, 2012, roč. 151, č. 7, s. 775. ISSN 0231-6625.
58
Srov. Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the
Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine [online]. 1996
[cit. 2013-03-16].
Explanatory
report.
Dostupné
z
WWW:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/164.htm. Vlastní překlad.
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zpravidla provádět lékař59, který by měl vždy v rámci svého odborného úsudku vzít v potaz
vedle aktuálního zdravotního stavu pacienta, rovněž jeho zájmy a přání, přičemž právě to
je jedním z projevů respektování individuality pacienta.60 Jako příklad lze uvést léčbu
pacienta-profesionálního flétnisty s vážným pohmožděním ruky, u něhož by měl lékař
s ohledem na zaměstnání pacienta ideálně volit takové postupy, které pokud možno
zachovají pohyblivost prstů v co nejširším rozsahu.
Dalším specifickým projevem respektování individuality pacienta, jsou situace, kdy
dojde k selhání všech standardních způsobů léčby nebo kdy jsou standardní postupy léčby
s ohledem na zdravotní stav pacienta od počátku vyloučeny, čímž se onemocnění stává de
facto neléčitelným. Možným řešením je zde modifikace standardních léčebných postupů,
kdy je například léčivý přípravek pro dospělé indikován dětem, případně aplikace dosud
nezavedených metod v klinické praxi, což jsou takové metody, které dosud nebyly
zavedeny do klinické praxe v některém státě Evropské unie, Evropského hospodářského
prostoru nebo Švýcarské konfederace a které nejsou modifikací již zavedených metod,
jejichž použití nemá nepříznivé účinky na zdravotní stav pacienta.61 Aplikace
nezavedených metod je přitom vázána na splnění řady podmínek upravených ve zvláštních
právních předpisech.62 Přestože v těchto případech dochází k určitému odklonu
od uznávaných medicínských postupů, nelze užití takových léčebných metod a priori
kvalifikovat jako non lege artis, a to zejména mají-li své odborné opodstatnění
a zdůvodnění a splňují-li v případě nezavedených metod veškeré zákonné podmínky
(včetně podmínky přínosnosti pro pacienta, bezpečnosti pro jeho zdraví a udělení
svobodného informovaného souhlasu pacientem). Odhlédnout přitom nelze od skutečnosti,
že i nezavedené metody vycházejí z pravidel a poznatků lékařské vědy a jsou založeny
na předchozím odborném posouzení vycházejícím z laboratorních a předklinických
výzkumů, v žádném případě tedy nejde o metody vzniklé nahodile.
Při širším výkladu povinnosti respektovat individualitu pacienta ve smyslu § 4 odst.
5 ZZS je pak pod tento pojmový znak možné podřadit také povinnost respektovat
59

Následně může hrát významnou roli odmítnutí konkrétní léčby pacientem a neudělení informovaného
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projevenou vůli pacienta a právo pacienta na sebeurčení, což souvisí s problematikou
komunikace a předávání informací mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty a zejména
s problematikou svobodného a informovaného souhlasu pacienta s poskytováním
zdravotních služeb. Zatímco pro užší výklad je charakteristický pohled medicínský, kdy je
zdravotnický pracovník veden pravidly vědy a kdy je hlavním kritériem pro jeho
rozhodování zdravotní stav pacienta a jeho řekněme duševní pohoda, u širšího výkladu již
lze hovořit o pohledu spíše medicínsko-právním, kdy se zdravotnický pracovník sice
nadále řídí pravidly vědy a etiky, jakož i zdravotním stavem pacienta, vedle toho je však
povinen respektovat právem aprobovaný projev vůle pacienta, kterým pacient, byť laik,
aktivně zasahuje do průběhu léčby. Tento projev vůle pak může mít podobu svobodného
a informovaného souhlasu, negativního reversu nebo dříve vysloveného přání (viz kapitola
4). Zjednodušeně řečeno by se tak informovaný souhlas stal neoddělitelnou součástí
postupu lege artis. V praxi se právo pacienta na sebeurčení projevuje například tak, že
v momentě, kdy pacient dospěje k závěru, že indikovaná metoda léčby je pro něj příliš
invazivní63, vyžaduje příliš dlouhou dobu rekonvalescence nebo je pro něj jinak
nevyhovující, má právo léčbu odmítnout s tím, že poskytovatel by měl pacientovi
nabídnout jinou alternativu léčby64, pacient má rovněž právo zvolit si zcela jiné
zdravotnické zařízení nebo zcela jiného poskytovatele, který mu bude s to poskytnout
zdravotní služby odpovídající jeho zdravotním potřebám a požadavkům (viz § 28 odst. 3
písm. b) ZZS).
Teorie zdravotnického práva na vývoj právní úpravy a na rozlišování mezi
medicínským a medicínsko-právním pojetím lege artis zareagovala tak, že začala
rozlišovat mezi postupem lege artis stricto sensu (medicínský postup) a postupem lege
artis largo sensu (medicínsko-právní postup). Blíže o tom bude pojednáno v kapitole 4.2.

3.3 Konkrétní podmínky a objektivní možnosti
Jedna z předních odbornic na lékařskou etiku, H. Haškovcová, se ve své knize
zmiňuje o ideální a dostupné medicíně, kdy za ideální medicínu považuje lékařské postupy
diagnostiky a léčby, které jsou v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky, zatímco
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za dostupnou medicínu označuje stav praktické lékařské praxe. V souvislosti s tím dále
uvádí, že žádný stát na světě není schopen zajistit každému, co nabízí špičková lékařská
věda a technologie, ač by si to lékaři i pacienti přáli, je ale nutné trvat na tom, aby každý,
kdo se ocitne v nouzi nemoci, měl právo na odbornou zdravotnickou péči lege artis, tedy
reálnou a dostupnou pomoc poskytnutou kvalifikovaně, a to právě s ohledem na konkrétní
možnosti v prostoru a čase.65
Domnívám se, že právě toto je klíčem ke správnému pochopení té části definice
náležité odborné úrovně, podle níž má být při poskytování zdravotních služeb brán ohled
na konkrétní podmínky a objektivní možnosti. Dochází zde v podstatě k určitému zmírnění
prakticky nereálného požadavku, aby byly zdravotní služby poskytovány vždy na nejlepší
možné, a to i světové, úrovni (tj. na úrovni ideální medicíny), a zakotvení požadavku, aby
zdravotničtí pracovníci, resp. poskytovatelé, poskytovali ty nejlepší a nejkvalitnější
zdravotní služby, jaké jsou při zachování pravidel vědy a uznávaných medicínských
postupů v daném místě, v daném čase a za daných okolností schopni poskytnout. Jde také
pravděpodobně o určitou formu ochrany poskytovatelů, kteří by mohli ad absurdum čelit
žalobám na náhradu újmy na zdraví jenom proto, že nevyužili veškerých možností moderní
(ideální) medicíny, byť by bylo jinak možné jejich postup označit za odborně správný. To
co bylo za účinnosti zákona o péči o zdraví lidu dovozováno jen doktrinálně a v rámci
soudní judikatury (viz úvod ke kapitole 3), se tedy promítlo přímo do ustanovení zákona
o zdravotních službách.
Po přijetí nové definice náležité odborné úrovně se nicméně ukázalo, že není
interpretována zcela jednotně a zejména část týkající se konkrétních podmínek
a objektivních možností se stala díky své nejasnosti terčem kritiky ze strany části odborné
veřejnosti. Právě proto je jí věnována i podstatná část této práce. Následující podkapitoly
se zaměřují na dva základní faktory, jež zdravotnické pracovníky a poskytovatele ovlivňují
v jejich každodenní činnosti snad nejcitelněji, a na jejich vztah ke konkrétním podmínkám
a objektivním možnostem ve smyslu § 4 odst. 5 ZZS, přičemž pozornost zde bude
věnována i zmíněným kritickým postojům.

3.3.1 Personální, technické a věcné vybavení
Je vcelku logické, že ani dnes ani v budoucnu nebudou všichni poskytovatelé
disponovat zcela shodným personálním, technickým a věcným vybavením, a tedy ani
65
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rozsah poskytovaných zdravotních služeb nebude u všech poskytovatelů zcela totožný.
Jiné možnosti má špičkově vybavené specializované pracoviště a jiné možnosti má malá
oblastní nemocnice, přičemž nelze učinit zcela kategorický závěr o tom, zda je takový stav
správný nebo špatný. Jako příklad lze uvést vybavení nemocnice přístrojem zvaným
CyberKnife. Jde o robotický přístroj schopný cíleného a velmi přesného ozařování nádorů
s minimálním poškozením okolní tkáně a minimálními vedlejšími účinky, vhodný je však
pouze pro malá nádorová ložiska, jejichž počet je rovněž malý, nelze jej tedy využít
pro všechna onkologická onemocnění ve všech jejich stádiích.66 V současné době u nás
tímto přístrojem disponuje pouze Fakultní nemocnice Ostrava, jejíž spádovou oblastí je
celá Česká republika i Slovenská republika, přičemž schopna je zajistit léčbu všem
pacientům, kterým je tato léčba indikována, a to podle typu diagnózy v řádu cca 6 týdnů.67
Požadavek, aby tímto přístrojem disponovala například každá větší nemocnice, se tedy
nejeví jako zcela efektivní, a to z pohledu omezené využitelnosti přístroje, jakož
i z pohledu hospodárnosti, kdy prostředky, které by jinak musely být vynaloženy
na pořízení přístroje, jeho údržbu a speciální proškolení personálu, mohou být využity
na jiné potřebné účely.
V předchozích kapitolách již bylo řečeno, že pro jednotlivá onemocnění může
a často i bude existovat několik alternativ léčby, přičemž jsou-li všechny tyto alternativy
v souladu s pravidly vědy a uznávanými medicínskými postupy (v souladu s profesními
standardy), lze postup podle každé z nich případně označit za lege artis, resp. na náležité
odborné úrovni, byl-li zároveň dodržen požadavek respektování individuality pacienta. Je
pak zcela pochopitelné, že z možných alternativ léčby budou poskytovatelé a zdravotničtí
pracovníci vybírat právě ty, které budou vzhledem k personálnímu, technickému
a věcnému vybavení reálně schopni provést za současného dodržení požadavku náležité
odborné úrovně, aniž by tím pacienta vystavili zbytečnému a nepřiměřenému riziku.
V okamžiku, kdy poskytovatel sezná, že náležitou odbornou úroveň nemůže
z kapacitních, technických nebo jiných důvodů zabezpečit, nebo v okamžiku, kdy se ukáže,
že zdravotní stav pacienta vyžaduje jinou např. specializovanou léčbu, kterou poskytovatel
sám není objektivně schopen poskytnout, ukládá zákon o zdravotních službách
registrujícímu poskytovateli nebo jinému poskytovateli, který pacienta přijal do péče,
povinnost předat pacientovi písemné doporučení k poskytnutí příslušné specializované
66
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ambulantní péče, jednodenní péče nebo lůžkové péče s tím, že toto doporučení musí
obsahovat písemné odůvodnění a důležité informace o zdravotním stavu pacienta, včetně
výsledků provedených vyšetření a informací o dosud provedené léčbě (viz § 47 odst. 5
ZZS). Vedle toho zákon o zdravotních službách poskytovateli umožňuje ukončit péči
o pacienta a současně ho předat s jeho souhlasem přímo do péče jiného poskytovatele
(viz § 48 odst. 2 písm. a) ZZS), příp. do péče centra vysoce specializované péče, což jsou
poskytovatelé se zvláštním statutem centra vysoce specializované péče, kteří provádí
vysoce náročnou diagnostiku, léčbu nebo sledování určité nemoci (viz § 112 a § 113 ZZS).
Smyslem center vysoce specializované péče pak je „… koncentrovat nákladnou zdravotní
péči vyžadující vysokou odbornost a náročnější materiálně technické vybavení
do personálně i přístrojově špičkově vybavených center, tak, aby vynaložené finanční
prostředky byly využívány efektivně a účelně…“68 Zpravidla půjde o centra zaměřená
na léčbu onkologických onemocnění či závažných dědičných poruch, v nichž bude
dostupná například velmi nákladná biologická léčba.
Lze mít za to, že personální, technické a věcné vybavení, jak o něm bylo pojednáno
výše, bude možné pokládat právě za tu konkrétní podmínku či objektivní možnost, na níž
by měl být brát ohled při určování, zda zdravotní služba byla poskytnuta na náležité
odborné úrovni či nikoli. Pokud poskytovatel využil veškeré diagnostické a terapeutické
metody, které mu aktuální podmínky objektivně dovolovaly, příp. pokud pacienta
po odborném vyhodnocení jeho zdravotního stavu předal včas do péče jiného pro daný
případ lépe vybaveného nebo kvalifikovaného poskytovatele, lze dle mého názoru označit
takový postup za lege artis, resp. na náležité odborné úrovni, byť nebyly využity veškeré
léčebné metody, které jsou sice světové medicíně známé, avšak v podmínkách České
republiky prakticky nedostupné. Podstatné je, aby s ohledem na konkrétní podmínky
a objektivní možnosti poskytovatel učinil vše, co z odborného hlediska učinit měl a mohl.
V případném soudním sporu tak bude jednání konkrétního poskytovatele konfrontováno
s tím, jak by na daném místě, v daném čase a za daných okolností jednal nebo měl jednat
jiný rozumný poskytovatel jednající s náležitou odborností a pečlivostí (viz kapitola 6).
Nejčastěji se objevující kritické postoje k definici náležité odborné úrovně
vyjadřovaly obavu, že s přijetím dovětku „…s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní
možnosti…“ budou moci i tzv. podfinancovaní poskytovatelé zdravotních služeb
s nedostatečným personálním, technickým a věcným vybavením poskytovat zdravotní péči
68
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lege artis, resp. na náležité odborné úrovni, což by vedlo k tomu, že se ustanovení § 4
odst. 5 ZZS dostane do rozporu s čl. 4 Úmluvy o biomedicíně.69
Již v kapitole 3.1 bylo řečeno, že obsah pravidel vědy a uznávaných medicínských
postupů ve smyslu § 4 odst. 5 ZZS, jakož i obsah profesních standardů ve smyslu čl. 4
Úmluvy o biomedicíně je formován převážně mimo oblast práva a prochází neustálým
vývojem, kdy na základě odborného konsensu dochází nejen k přijímání nových pravidel
vědy a medicínských postupů, ale i k vyloučení těch, které se ukážou z odborného hlediska
nevyhovující. Jako vyhovující, a tedy v souladu s pravidly vědy a uznávanými
medicínskými postupy, resp. v souladu profesními standardy, si pak lze jen stěží představit
jakékoli postupy neúčinné, nekvalitní, zastaralé či jinak pro pacienty nevhodné, které by
byly poskytovány personálně, technicky nebo věcně podvybavenými poskytovateli.
Proto pokud by odkaz na konkrétní podmínky a objektivní možnosti umožnil nekvalitní
postup podvybavených poskytovatelů označit za postup na náležité odborné úrovni
podle § 4 odst. 5 ZZS, námitku rozporu s čl. 4 Úmluvy o biomedicíně by bylo zcela jistě
možné pokládat za relevantní. Úroveň poskytovaných zdravotních služeb garantovaná § 4
odst. 5 ZZS by se totiž dostala hluboce pod úroveň garantovanou čl. 4 Úmluvy
o biomedicíně. Nicméně mám za to, že takto extenzivní výklad konkrétních podmínek
a objektivních možností není zcela správný.
Není pochyb o tom, že požadavek ohledu na konkrétní podmínky a objektivní
možnosti ve smyslu § 4 odst. 5 ZZS, lze označit za relativně neurčitý a ponechávající
poměrně široký interpretační prostor pro vymezení, co vše by pod tyto konkrétní podmínky
a objektivní možnosti mohlo reálně spadat a v návaznosti na to i pro vymezení, jaký postup
lze ještě pokládat za postup na náležité odborné úrovni.
Z jazykového výkladu konkrétních podmínek a objektivních možností poskytování
zdravotních služeb je toliko zřejmé, že jde o jakési aktuální možnosti poskytovatele
a zvláštní okolnosti, za nichž byla zdravotní služba poskytnuta, přičemž jakákoli bližší
konkretizace v zákoně o zdravotních službách, potažmo v jiném zákoně, chybí. Mnohé
tedy bude záležet na posouzení soudu, resp. soudního znalce, v každém jednotlivém
případě. K obdobnému závěru dospěl i Ústavní soud ČR70, který se v rámci přezkumu
dodržení ústavních principů zákonodárného procesu při přijímání zákona o zdravotních
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službách zabýval i výhradami skupiny poslanců k vybraným ustanovením zákona
o zdravotních službách, a to včetně § 4 odst. 5 ZZS.
Nabízí se otázka, zda zákonodárce mohl přistoupit namísto užití relativně
neurčitých pojmů k jinému řešení, např. k využití demonstrativního výčtu, kterým by
nastínil směr, jakým se má ten, kdo právní normu interpretuje a aplikuje, ubírat. Vezmemeli v úvahu rozmanitost situací, které mohou v rámci poskytování zdravotních služeb nastat,
množství faktorů, které mohou poskytování zdravotních služeb ovlivnit a nezbytnost
přistupovat ke každému případu individuálně, jeví se výčtová metoda jako při nejmenším
ošemetná. Samozřejmě mnohé by záleželo na formulaci demonstrativního výčtu, přesto se
obávám, že by v konečném důsledku mohl vést demonstrativní výčet k tendenci držet se
„slepě“ toho, co je již ve výčtu uvedeno bez ohledu na specifika případu, a odradit tak
od jakéhokoli dalšího individuálního posuzování. Nehledě na to, že jde dle mého názoru
o otázku primárně odbornou, jelikož to, jestli v daném případě konkrétní podmínka
a objektivní možnost je nebo není hodna ohledu, bude zpravidla schopen říci po odborném
posouzení pouze soudní znalec71, který by měl vycházet z pravidel vědy, která může zákon
jen velmi obtížně suplovat. Není vyloučeno, že soudní judikatura sama postupem času
vytvoří určité typové případy, pro soudní rozhodnutí však nadále platí, že plní spíše
podpůrnou funkci, byť je jim mnohdy přisuzován význam blízký soudním precedentům.
Pokud bychom přistoupili na extenzivní výklad, podle něhož se lze při poskytování
zdravotních služeb s odkazem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti odklonit
od profesních standardů, lze uvažovat, že by někteří poskytovatelé mohli z ryze
pragmatických důvodů záměrně snižovat počet lékařů a jiných zdravotnických pracovníků
nebo odmítat investovat do nových a modernějších přístrojů a vybavení, čímž by dosáhli
jednak úspor k pokrytí jiných výdajů (např. na zvýšení pohodlí pacientů), jednak eliminace
možné odpovědnosti za újmu na zdraví vzniklou v souvislosti s poskytováním nekvalitních
zdravotních služeb. Nedostatečné personální a věcné vybavení by se tak de facto stalo
jejich výhodou. Výkladem ad absurdum by pak bylo možné dojít až k tomu, že s odkazem
na konkrétní podmínky a objektivní možnosti by poskytovatelé mohli vědomým postupem
v rozporu s profesními standardy poškozovat zdraví pacientů bez rizika postihu. Naopak
poskytovatelé, kteří by se snažili takříkajíc držet krok s poznatky současné medicíny
a vynakládali by prostředky na moderní vybavení a kvalifikovaný personál za účelem
zvyšování kvality zdravotních služeb, by byli znevýhodněni, jelikož vyšší standard
71

Tím samozřejmě nikterak nepopírám skutečnost, že konečné rozhodnutí bude vždy záležet na posouzení
soudem.
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při poskytování zdravotních služeb by zároveň znamenal vyšší standard z hlediska
posuzování konkrétních podmínek a objektivních možností. V případných soudních
sporech by tedy pro různé poskytovatele platila naprosto různá měřítka. Takto nastavený
systém by nejenže demotivoval poskytovatele od snahy soustavně zvyšovat kvalitu jimi
poskytovaných zdravotních služeb, ale nadto by do českého zdravotnického práva vracel
institut tzv. lokálního standardu kvality, který je v evropské právní vědě považován
za překonaný již od konce 70. let minulého století72. V konečném důsledku by to pak
mohlo vést k nedostupnosti kvalitních zdravotních služeb, což by znamenalo mimo jiné
rozpor § 4 odst. 5 ZZS s čl. 3 Úmluvy o biomedicíně, podle něhož mají smluvní strany
učinit odpovídající opatření, aby v rámci své jurisdikce zajistily rovnou dostupnost
zdravotní péče patřičné kvality.73 Lze vážně pochybovat o tom, jestli právě toto bylo
záměrem zákonodárce, nicméně i nadále zůstává odpověď na otázku, zda upřednostnit
výklad spíše extenzivní nebo restriktivní, poměrně nejistá.
Z požadavku bezrozpornosti (souladnosti) práva plyne obecná direktiva interpretace
práva, podle níž by při interpretaci práva měly být právní předpisy nižší právní síly
vykládány konformně s právními předpisy, kterým je přiznána vyšší právní síla, přičemž
připouští-li jazykový význam vykládaného ustanovení různý výklad, kdy některý je
v souladu s ústavním pořádkem a mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy a jiný nikoli,
je třeba upřednostnit ten, který je s ústavním pořádkem a mezinárodní smlouvou
podle čl. 10 Ústavy v souladu. Obdobný názor zastává i Ústavní soud České republiky74.75
Připouští-li extenzivní výklad, aby zdravotní služby byly poskytovány s odkazem
na konkrétní podmínky a objektivní možnosti v rozporu s profesními standardy a i přesto
byly považovány za poskytnuté lege artis, resp. na náležité odborné úrovni, pak se takový
výklad dostává nejen do rozporu s čl. 4 Úmluvy o biomedicíně požadujícím, aby byl
zákrok v oblasti péče o zdraví proveden vždy v souladu s profesními povinnostmi
a standardy, ale i do rozporu s čl. 31 LZPS, který ve větě první garantuje právo každého
na ochranu zdraví76. Restriktivní výklad na druhé straně sice připouští, aby byly
72

Viz DOSTÁL, Ondřej. Lege artis a ekonomické aspekty. In: IV. Kongres medicínského práva: kniha
abstrakt. Praha, 2011, s. 69.
73
Srov. SKÁCEL, Jan. Některé aspekty změn legislativy v oblasti zdravotnického práva v ČR. Zdravotnictví
a právo. 2011, roč. 15, č. 10, s. 4. ISSN 1211-6432.
74
Viz nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. 3. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 48/95, vyhlášený pod č.
121/1996 Sb.
75
Srov. MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva: Úvod do právní argumentace. 1. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2009. s. 172 – 175. ISBN 978-80-7400-149-9.
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Právo na ochranu zdraví je lidským právem vztahujícím se na každého člověka, a to zdravého
i s podlomeným zdravím, přičemž vnitrostátní zákonná úprava nesmí toto právo v žádném ohledu
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zohledněny konkrétní podmínky a objektivní možnosti, avšak nepřipouští, aby s odkazem
na ně postupovali poskytovatelé v rozporu s pravidly vědy a uznávanými medicínskými
postupy či v rozporu s profesními standardy. Z pohledu Listiny základních práv a svobod
i z pohledu Úmluvy o biomedicíně, lze tudíž restriktivní výklad označit, na rozdíl
od extenzivního, za konformní.
Ve světle shora uvedeného lze vyslovit dílčí závěr, že při výkladu náležité odborné
úrovně a zohledňování konkrétních podmínek a objektivních možností je nutno počínat si
zvláště rozvážně a držet se spíše zužujícího výkladu. Nelze připustit výklad natolik široký,
aby podle něj mohli poskytovatelé bez rizika postihu poskytovat s odkazem na konkrétní
podmínky a objektivní možnosti nekvalitní, zastaralé a neúčinné zdravotní služby, které by
byly v rozporu s pravidly vědy a uznávanými medicínskými postupy či profesními
standardy. Výklad konkrétních podmínek a objektivních možností, by dle mého
přesvědčení neměl směřovat k vytvoření jakési nové okolnosti vylučující protiprávnost
jednání poskytovatelů, kteří nepostupovali odborně správně a způsobili tím újmu na zdraví
pacienta, nýbrž k usměrnění nepřiměřeného požadavku, aby poskytovatelé postupovali
v souladu se standardy ideální medicíny, když tomuto požadavku nebudou zpravidla
objektivně schopni dostát ani při vynaložení veškerého úsilí.
Při restriktivním výkladu § 4 odst. 5 ZZS tak bude i nadále možné postihnout
poskytovatele za to, že způsobili újmu tím, že nepostupovali odborně správně, jinými slovy
tak, jak se podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů či profesních
standardů patří, přičemž ani odkaz na konkrétní podmínky a objektivní možnosti by na tom
neměl nic změnit. Tím je mimo jiné vyvráceno i možné porušení čl. 24 Úmluvy
o biomedicíně, podle něhož má osoba, která utrpěla nedůvodnou újmu77 způsobenou
zákrokem, nárok na spravedlivou náhradu škody za podmínek a postupů stanovených
zákonem.

3.3.2 Ekonomické podmínky
Již v úvodu k podkapitole 3.3 bylo řečeno, že nová definice náležité odborné
úrovně zmírňuje požadavek, aby byly zdravotní služby poskytovány na úrovni tzv. ideální
zpochybnit. Blíže viz PAVLÍČEK, Václav a kolektiv. Ústavní právo a státověda: II. díl Ústavní právo České
republiky. Část 2. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2004. s. 208 – 209. ISBN 80-7201-472-2.
77
Za nedůvodnou újmu se nepovažuje např. amputace, která je spojená se zákrokem jako takovým. Blíže viz
Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the
Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine [online]. 1996
[cit. 2012-09-14].
Explanatory
report.
Dostupné
z
WWW:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/164.htm. Vlastní překlad.
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medicíny, a to tím, že umožňuje zohledňovat konkrétní podmínky a objektivní možnosti
poskytování zdravotních služeb. Vyvstává tedy otázka, zda i ekonomické podmínky
mohou být pokládány za takové konkrétní podmínky a objektivní možnosti, které § 4
odst. 5 ZZS předpokládá, a v návaznosti na to, zda mohou omezit kvalitu poskytovaných
zdravotních služeb.
Ekonomické

podmínky

jsou

v současné

době

bezpochyby

jedním

z nejproblematičtějších faktorů ovlivňujících poskytování zdravotních služeb. Proti sobě
zde totiž stojí rovina etická na straně jedné, pro niž je hlavním motivem zdraví, blaho
a bezpečí pacienta, a rovina ekonomická na straně druhé, jejímž hlavním motivem je
v okamžiku, kdy zdravotnický systém disponuje jen omezeným množstvím zdrojů,
dosažení co možná největších úspor. Je zcela nepochybné, že ke střetu těchto rovin dochází
a pravděpodobně i bude docházet stále častěji, přičemž představa, že je medicína prosta
jakýchkoli ekonomických vlivů, je sice velmi lákavá, avšak z pohledu praxe poněkud
mylná. Snad každý zdravotnický systém na světě se potýká s omezenými zdroji, proto
hledá, jak dosáhnout rovnováhy mezi požadavkem poskytování té nejlepší možné
zdravotní péče a nutností vejít se do omezených finančních limitů.
Skutečnost, že se zdravotnické systémy evropských států musejí potýkat
s problémem omezených zdrojů, zohlednila i Úmluva o biomedicíně. V ustanovení čl. 3
Úmluvy o biomedicíně je stanoveno, že smluvní strany, majíce na zřeteli zdravotní potřeby
a dostupné zdroje, učiní odpovídající opatření, aby v rámci své jurisdikce zajistily rovnou
dostupnost zdravotní péče patřičné kvality. Dle vysvětlující zprávy se rovnou dostupností
nerozumí rovnost absolutní, nýbrž účinné zajištění uspokojivého stupně péče, přičemž
cílem je zajistit spravedlivý přístup ke zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám
osoby.78
V rámci vnitrostátní právní úpravy je pak předně nutno upozornit na čl. 31 LZPS,
podle něhož má každý právo na ochranu zdraví a občané mají nadto na základě veřejného
zdravotního pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky
za podmínek stanovených zákonem. Z citovaného ustanovení jasně vyplývá, že určování
podmínek poskytování zdravotních služeb náleží výhradně zákonodárci, nikoli
Ministerstvu zdravotnictví ČR, zdravotním pojišťovnám či poskytovatelům. Ke stejnému
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závěru dospěl i Ústavní soud České republiky, podle něhož je možné definovat vymezení
obsahu a rozsahu podmínek a způsobu uplatnění práva občana na bezplatnou zdravotní
péči jedině zákonem, přičemž této povinnosti se zákonodárce nemůže zprostit tím, že
zplnomocní orgán moci výkonné k vydání právních norem nižší právní síly než zákon,
které by určovaly meze těchto základních práv a svobod.79 Totéž bude platit i pro opatření
k zajištění rovné dostupnosti zdravotní péče patřičné kvality ve smyslu čl. 3 Úmluvy
o biomedicíně.
Jednotlivá zákonná opatření pak bude nutno hledat především v zákoně
o zdravotních službách a v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
„zákon o veřejném zdravotním pojištění“ nebo „ZVZP“). Vztah těchto dvou předpisů lze
vymezit následovně, zatímco zákon o zdravotních službách se zaměřuje na hledisko
odborné a vymezuje, jakým způsobem mají být zdravotní služby poskytnuty (vyjadřuje
kvalitativní stránku poskytování zdravotních služeb), zákon o veřejném zdravotním
pojištění vyzdvihuje hledisko ekonomické a vymezuje, jaké zdravotní služby mají být
z veřejného zdravotního pojištění hrazeny (vyjadřuje kvantitativní stránku poskytování
zdravotních služeb). Společně tyto právní předpisy tvoří zákonný rámec práva na ochranu
zdraví a práva na bezplatnou zdravotní péči ve smyslu čl. 31 LZPS.
Máme-li se proto zabývat otázkou, zda mohou být ekonomické podmínky vnímány
jako konkrétní podmínky a objektivní možnosti ve smyslu § 4 odst. 5 ZZS a otázkou, zda
mohou ovlivnit kvalitu poskytovaných zdravotních služeb, je třeba se zabývat také
otázkou, jak jsou poskytnuté zdravotní služby poskytovatelům hrazeny, jelikož právě
úhrady z veřejného zdravotního pojištění budou úsudek poskytovatele při poskytování
zdravotních služeb ovlivňovat snad nejvíce.

3.3.2.1 Úhrady za poskytnuté zdravotní služby
Právo pacienta-pojištěnce na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek
stanovených zákonem o veřejném zdravotním pojištění zakotvuje § 11 odst. 1 písm. d)
ZVZP, přičemž hrazené služby jako takové vymezuje § 13 odst. 1 ZVZP. Ze zdravotního
pojištění se podle tohoto ustanovení hradí zdravotní služby poskytnuté pacientovipojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení,
pokud
79

Viz nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. 6. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 35/95, in Sbírka nálezů
a usnesení Ústavního soudu, svazek 5, č. 64/1996.
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a) odpovídají zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejich poskytnutím
dosaženo, a jsou pro pacienta-pojištěnce přiměřeně bezpečné,
b) jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy,
c) existují důkazy o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování.80
Pokud jde o jednotlivé kvalitativní náležitosti hrazených služeb, za primární lze dle
mého názoru považovat náležitost uvedenou pod písm. b), podle níž mají být poskytnuté
zdravotní služby v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, což
mimochodem odpovídá tomu, jak byl právně vymezen postup lege artis v ustanovení § 11
odst. 1 ZPZL. Z tohoto znaku nevyplývá nic jiného, než že nelze ze zdravotního pojištění
hradit zdravotní služby, které neodpovídají současnému vědeckému poznání, tj. zdravotní
služby využívající postupy zastaralé, neúčinné, nebezpečné a jiné, které současná
medicínská věda nepřipouští. Podle náležitostí uvedených pod písm. a) a c) má pak
hrazená služba odpovídat zdravotnímu stavu pacienta-pojištěnce a účelu, jehož má být
dosaženo, má být bezpečná a mají existovat důkazy o její účinnosti vzhledem k účelu
poskytování, přičemž lze říci, že totéž lze implicitně dovodit už ze samotného požadavku,
aby byla zdravotní služba poskytována v souladu se současnými dostupnými poznatky
lékařské vědy, proto bych tyto náležitosti označila za doplňkové.
Přehlédnout zde nelze určitou snahu o to, aby bylo pokud možno zároveň dosaženo
odborné i nákladové efektivity poskytování zdravotních služeb, a to minimálně s ohledem
na požadavek důkazu o účinnosti hrazené služby vzhledem k účelu jejího poskytování.
Vyloučeny jsou tím metody, u nichž je zřejmé, že by zjevně nevedly k zamýšlenému
účinku poskytované zdravotní služby, a znamenaly by pouze další zbytečný výdaj
z veřejného zdravotního pojištění. V zahraniční literatuře se v této souvislosti můžeme
setkat s tzv. „evidence-based medicine“ (EBM), v překladu „medicína založená
na důkazech“, jež vychází z analytických, statistických a jiných obdobných studií, tedy
ze zkušeností neurčitého počtu lékařů a poskytovatelů, přičemž jejím cílem je právě
dosažení klinické a nákladové efektivity a zároveň eliminace neefektivních forem péče. 81
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Toto znění § 13 odst. 1 ZVZP bylo přijato teprve zákonem č. 298/2011 Sb. účinným od 1. 12. 2011,
přičemž ve srovnání s původním zněním, podle něhož se ze zdravotního pojištění hradila toliko zdravotní
péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav a dále zdravotní péče související
s těhotenstvím a porodem dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, je nová
definice podstatně podrobnější.
81
Viz SYRETT, Keith. Law, legitimacy and the rationing of healthcare: a contextual and comparative
perspective. New York: Cambridge University Press, 2007. s. 31. ISBN 978-0-521-67445-4.
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V souvislosti s ustanovením § 13 odst. 1 ZVZP se někdy užívá také označení
úhradový standard82 nebo úhradová definice lex artis (což však není zcela přesné označení
vzhledem k tomu, že platné právo lex artis nedefinuje), zatímco ustanovení § 4 odst. 5 ZZS
bývá označováno jako standard profesní (odborný)83 nebo jako profesní definice lex artis
(obdobně jako u úhradové definice nejde o zcela přesné označení).
Vedle § 13 odst. 1 ZVZP je třeba poukázat rovněž na § 16 odst. 1 ZVZP,
podle něhož zdravotní pojišťovna ve výjimečných případech hradí i takové zdravotní
služby, které jinak zdravotní pojišťovnou hrazené nejsou, a to za předpokladu, že je
poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu
pacienta-pojištěnce.84 Zdravotní služby, jakož i léčivé přípravky a zdravotnické prostředky,
které primárně nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo jsou hrazeny jen
částečně, vymezuje § 15 ZVZP a Příloha č. 1 a 3 ZVZP, přičemž jde například
o kosmetické zdravotní výkony, výkony akupunktury nebo obecně o vyšetření, prohlídky,
léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky a jiné
výkony provedené v osobním zájmu a na žádost pacienta-pojištěnce, jejichž cílem není
zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pacienta-pojištěnce, zjednodušeně řečeno, hrazeny
nejsou výkony, které nesledují léčebný účel a jsou zbytné.
Rozsah hrazených zdravotních služeb vyplývající ze zákona o veřejném zdravotním
pojištění je nepochybně velmi široký a z pohledu práva pacientů-pojištěnců na dostupnost
zdravotních služeb patřičné kvality a ochranu zdraví se jeví jako vcelku uspokojivý. Ani
ve vztahu k požadavku na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni
ve smyslu zákona o zdravotních službách, se vymezení hrazených služeb nejeví jako
problematické. Problém však nastává v souvislosti s nastavením parametrů vyhlášky
č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních
omezení pro rok 2013 (dále „úhradová vyhláška“)85, přijímané na základě zákona
o veřejném zdravotním pojištění.
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Srov. např. DOSTÁL, Ondřej. Právo na poučení, na léčbu lege artis a na přístup k nákladné péči. Causa
subita: Časopis pro lékaře v praxi. 2012, roč. 15, č. 5, s. 4 – 8. Dostupné z: http://issuu.com/causasubita/docs/reprint_nakladna_pece_final_web.
83
Ibid.
84
Příkladem by teoreticky mohla být indikace léčivých přípravků pro dospělé dětem.
85
Úhradovou vyhlášku vydává každoročně Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě dohodovacího řízení
zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných
profesních sdružení poskytovatelů zdravotních služeb jako zástupců smluvních poskytovatelů zdravotních
služeb, příp. za stanovených podmínek určí hodnotu bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulační omezení
na následující kalendářní rok vyhláškou samo (viz § 17 odst. 5 ZVZP).
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Mezi základní zákonné povinnosti každé zdravotní pojišťovny kromě jiného patří
povinnost zajistit svým pojištěncům poskytování hrazených zdravotních služeb, včetně
jejich místní a časové dostupnosti (viz § 46 odst. 1 ZVZP). Za tímto účelem a za účelem
zajištění věcného plnění při poskytování hrazených zdravotních služeb jsou mezi
jednotlivými zdravotními pojišťovnami a jednotlivými poskytovateli uzavírány smlouvy
o poskytování a úhradě hrazených služeb (viz § 17 odst. 1 ZVZP) řídící se vzorovými
rámcovými smlouvami vydanými ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR86. Zdravotní
pojišťovny tak vytváří tzv. síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, přičemž ale
není podmínkou, aby zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě
hrazených služeb s každým poskytovatelem nebo aby s každým poskytovatelem uzavřela
smlouvu pokrývající veškeré jím poskytované zdravotní služby.
Ke smlouvám o poskytování a úhradě hrazených služeb je pak každoročně uzavírán
dodatek, který stanoví způsob úhrady, rozsah úhrady a regulační omezení pro daný
kalendářní rok, přičemž právě obsah tohoto dodatku vychází z úhradové vyhlášky, ledaže
se zdravotní pojišťovna a poskytovatel dohodnou jinak (viz § 17 odst. 5 ZVZP), což je
pravděpodobně stav spíše výjimečný. Jaká zdravotní služba a v jakém rozsahu bude
hrazena, tedy de facto záleží na úhradové vyhlášce, potažmo smlouvě mezi konkrétní
zdravotní pojišťovnou a konkrétním poskytovatelem87.
Způsob úhrady za hrazené zdravotní služby může být nastaven jako platba
za výkon, platba formou případového paušálu (známé také jako platba za diagnózu nebo
DRG)88, platba paušální (typicky u lůžkové péče) nebo platba kapitační („za hlavu“)
s jejími modifikacemi (typicky u všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů
pro děti a dorost).
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Vyhláška č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy. Tato vyhláška je obdobně jako úhradová
vyhláška přijímána na základě dohodovacího řízení mezi zástupci svazů zdravotních pojišťoven a zástupci
příslušných skupinových smluvních poskytovatelů zastupovaných svými zájmovými sdruženími (např.
poskytovatelé poskytující zdravotní péči praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost,
ambulantní specializovanou péči, zdravotní péči v nemocnicích atd.) (viz § 17 odst. 2 ZVZP).
87
S ohledem na to, co bylo řečeno výše o čl. 31 LZPS a požadavku zákonné úpravy lze mít vážnou
pochybnost o tom, nakolik je takový postup ústavně konformní, a je pravdou, že nad touto otázkou se čím dál
častěji zamýšlí i odborná veřejnost.
88
Podstatou DRG (diagnosis-related groups) je, že výše platby, kterou poskytovatel od zdravotní pojišťovny
obdrží, není v žádném přímém vztahu ani k délce hospitalizace, ani k poskytnutým službám či nákladům.
Výše platby je standardizována vždy pro danou skupinu tvořenou příbuznými diagnózami. Tento způsob
platby má vést poskytovatele k tomu, aby léčili pacienty kvalitně, efektivně a rychle, jelikož rozdíl mezi výší
platby a skutečnými náklady si mohou ponechat, naopak případnou ztrátu musejí nést sami. Blíže viz MALÝ,
Ivan. Platba za případ: Diagnosticky příbuzné skupiny (DRGs) jsou reálnou alternativou současného způsobu
úhrad za lůžkovou péči. Masarykova univerzita [online]. 1996 [cit. 2013-06-10]. Dostupné z:
http://is.muni.cz/el/1456/jaro2006/PVEKZD/um/1302798/DRG_MALY.pdf
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Pro účely této podkapitoly je však stěžejní to, jak jsou nastavena regulační omezení
úhrad. Jejich podstata spočívá ve stanovení určité hraniční částky, kdy až do této částky
jsou předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky i vyžádaná péče hrazeny
poskytovatelům plně. V okamžiku, kdy je tato hraniční částka překročena, uplatní
se regulační omezení v podobě snížení úhrady o předem stanovené procento z částky, o níž
celková úhrada v hodnoceném období překročila hraniční částku. To jinými slovy
znamená, že nad limit předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a nad limit
vyžádanou péči uhradí zdravotní pojišťovna poskytovateli jen zčásti s tím, že zbývající
neuhrazenou část hradí poskytovatel prakticky ze svého, resp. ji nedostane zaplacenu ani
od zdravotní pojišťovny, ani od pacienta (může jít i o 50 % z ceny).
Způsob úhrady za hrazené zdravotní služby může být u vybraných výkonů (např.
implantace trvalého kardiostimulátoru, odstranění žlučníku atd.) nastaven i prostřednictvím
individuálně smluvně sjednané složky úhrady, kdy je stanovena nejvyšší možná celková
úhrada pro daný typ výkonu a dané období. Je tedy stanoven maximální objem hrazených
zdravotních služeb pro hodnocené období (např. je ujednáno, že poskytovateli bude
hrazeno za dané období celkem 100 implantací trvalého kardiostimulátoru).89
Při překročení maximálního objemu pak úhradová vyhláška nestanoví regulační omezení
v podobě srážky z ceny, nýbrž dojde k tomu, že navíc poskytnutá zdravotní služba nebude
poskytovateli uhrazena vůbec. Přirovnat bychom to mohli ke splnění závazku ze smlouvy,
kdy splněním závazku v podobě vyčerpání smluveného objemu zdravotních služeb
smlouva mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem zaniká. Poskytovateli pak nezbývá,
než zahájit se zdravotní pojišťovnou nová jednání, příp. provést výkon na svůj náklad
a domáhat se jeho úhrady ex post přímo u zdravotní pojišťovny nebo soudní cestou, a to
s odkazem na to, že šlo o lege artis výkon, jehož provedení vyžadoval zdravotní stav
pacienta.90

3.3.2.2 Ekonomické podmínky versus postup lege artis
V předchozí podkapitole popsaný způsob úhrad poskytnutých hrazených služeb,
zejména nastavení regulačních omezení a jejich automatické uplatňování bez ohledu na to,
zda poskytovatel postupoval lege artis a v zájmu pacienta, logicky nutí poskytovatele
i konkrétní lékaře k tomu, aby místo eticky uvažovali spíše ekonomicky. Nazvat to
můžeme jako poskytovatelovo či lékařovo dilema, kdy se poskytovatel, resp. lékař,
89
90

Viz písm. A) bod 2. Přílohy č. 1 úhradové vyhlášky.
Několik obdobných případů se již v praxi objevilo, blíže o nich bude pojednání v podkapitole 3.3.2.2.
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rozhoduje, zda pacientovi včas poskytne tu nejlepší hrazenou službu, jakou je schopen
zejména s ohledem na personální, technické a věcné vybavení zabezpečit a jaká nejlépe
vyhovuje zdravotnímu stavu pacienta, a to bez ohledu na limity úhrad, anebo zda poskytne
takovou zdravotní službu, která zdravotnímu stavu pacienta vyhovuje sice o něco méně, ale
jakou mu zdravotní pojišťovna uhradí. V horším případě se rozhoduje, zda péči vůbec
poskytne, popř. zda s jejím poskytnutím posečká např. do dalšího roku, kdy budou
uzavřeny nové dodatky ke smlouvám o poskytování a úhradě hrazených služeb.
V praxi tak může docházet k vyhlašování tzv. stop-stavů a vzniku umělých
čekacích dob, které však nemají příčinu v naplněné kapacitě zdravotnických zařízení,
případně může docházet k rozdílnému přístupu poskytovatelů k pacientům v závislosti
na zdravotní pojišťovně pacienta a zbývajícím objemu nasmlouvaných služeb.91 V této
souvislosti se také začíná objevovat pojem implicitní rationing. Rationing jako takový lze
definovat jako určitý typ přídělového systému, kdy je rozhodováno o tom, komu bude
poskytnuta konkrétní zdravotní služba v případě, kdy ji nemohou získat všichni.92
Implicitní rationing pak znamená, že poskytnutí nebo neposkytnutí zdravotní služby
danému pacientovi spočívá na rozhodnutí lékaře, které nevychází z předem explicitně
daných kritérií, ale toliko z vlastní lékařovy úvahy, přičemž často dochází k tomu, že
lékaři využijí medicínské odůvodnění, aby ospravedlnili své rozhodnutí, které je
ve skutečnosti motivováno ekonomickými hledisky.93 Problém implicitního rationingu
spočívá zejména v tom, že je značně subjektivní, a tedy i poněkud nespravedlivý, nadto se
domnívám, že z pohledu českého práva není přípustný (viz dále).94
Na tomto místě je vhodné zmínit také jeden z kritických komentářů k nové definici
náležité odborné úrovně, podle něhož znění definice náležité odborné úrovně, zejména
nejasné vymezení konkrétních podmínek a objektivních možností a de facto absence jejich
konkretizace jak v zákoně o zdravotních službách, tak v zákoně o veřejném zdravotním
pojištění, by mohlo vést k neoprávněné diskriminaci pojištěnců při přístupu ke zdravotním
službám přiměřené kvality a tím i k rozporu s čl. 3 Úmluvy o biomedicíně.95
91

Viz CANDIGLIOTA, Zuzana a Kateřina ČERVENÁ. Nedostupnost indikované léčby z důvodu nastavení
úhrad. In: IV. Kongres medicínského práva: kniha abstrakt. Praha, 2011, s. 70.
92
MAAYTOVÁ, Alena. Otázky ekonomiky zdravotnictví s ohledem na zvyšování efektivnosti. 1. vyd. Praha :
Wolters Kluwer, 2012. s. 22. ISBN 978-80-7357-912-8.
93
Srov. SYRETT, Keith. Law, legitimacy and the rationing of healthcare: a contextual and comparative
perspective. New York: Cambridge University Press, 2007. s 53. ISBN 978-0-521-67445-4.
94
Opakem implicitního rationingu je explicitní rationing, který vychází z předem explicitně daných
objektivních kritérií, která jsou známa jak poskytovatelům, tak pacientům.
95
Srov. SKÁCEL, Jan. Některé aspekty změn legislativy v oblasti zdravotnického práva v ČR. Zdravotnictví
a právo. 2011, roč. 15, č. 10, s. 4. ISSN 1211-6432.
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Výše popsané dilema poskytovatele (lékaře) ještě umocňuje skutečnost, že samotné
(rámcové) smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb zakotvují smluvní povinnost
poskytovatele poskytnout hrazenou zdravotní službu lege artis96 bez nadbytečných
nákladů, vždy však se zřetelem k tomu, aby potřebného diagnostického nebo léčebného
efektu bylo dosaženo s ohledem na individuální zdravotní stav pojištěnce97, přičemž
ze smluv nevyplývá, že by se tato povinnost měla vztahovat na poskytovatele jen
do okamžiku, než vyčerpají v dodatcích sjednané limity úhrad nebo objem hrazených
služeb. Lze tedy předpokládat, že jde o povinnost generální, kterou je poskytovatel
povinen dodržet vždy.
Jaký je tedy vztah mezi postupem lege artis ve smyslu § 4 odst. 5 ZZS
a ekonomickými podmínkami? Mám za to, že obdobně, jako tomu bylo u výkladu
týkajícího se personálního, technického a věcného vybavení (viz podkapitola 3.3.1), je
i v tomto případě nezbytné přistupovat k výkladu konkrétních podmínek a objektivních
možností restriktivně. Lze zajisté připustit uplatnění regulačních omezení tam, kde lékaři
například posílají pacienty na zbytečná a nákladná vyšetření, provádí nadbytečné výkony
a výkony, které pro pacienty zjevně nemají léčebný efekt, nebo kdy pacientům předepisují
drahé léčivé přípravky, aniž by byly splněny předpoklady pro jejich indikaci. Nelze však
připustit, aby poskytovatel v případě, kdy zdravotní stav pacienta z medicínského hlediska
vyžadoval určitou léčbu, neučinil vše, co objektivně učinit mohl (co mu dovolovaly
možnosti a vybavení zdravotnického zařízení), s odůvodněním, že by mu zdravotní
pojišťovna poskytnutou zdravotní službu neuhradila. V opačném případě by totiž
rozhodování o tom, jaká zdravotní služba bude poskytnuta, de facto přešlo z lékaře
(poskytovatele) na zdravotní pojišťovnu. Z pohledu náležité odborné úrovně by dle mého
názoru rozhodování lékaře (poskytovatele) o tom, kdy a jaký léčivý přípravek pacientovi
předepíše, či o tom, kdy a jakou léčbu pacientovi poskytne, mělo vycházet z odborných
kritérií, tedy z pravidel vědy, uznávaných medicínských postupů, jakož i odborných
znalostí a zkušeností lékaře s přihlédnutím k tomu, co vyžaduje zdravotní stav pacienta,
příp. s přihlédnutím k tomu, co nabízí dostupná medicína (viz podkapitola 3.3.1). Jak již
bylo řečeno, otázka náležité odborné úrovně, resp. otázka postupu lege artis, je otázkou
převážně odbornou, přičemž tím relevantním vědním oborem by měla být medicína, nikoli
ekonomie. V tomto mém názoru mě utvrzuje několik skutečností.
96

Jde o jedinou výjimku kdy je pojem lege artis použit přímo v právním předpise, nicméně stále
nedefinován.
97
Viz např. čl. 3 odst. 2 písm. e) Přílohy č. 1 vyhlášky č. 618/2006 Sb.
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Předně je třeba připomenout, co již bylo řečeno výše o čl. 31 LZPS a požadavku,
aby vymezení obsahu a rozsahu podmínek a způsobu uplatnění práva občana na bezplatnou
zdravotní péči stanovoval výhradně zákon. Základními zákonnými ustanoveními
vymezujícími právo pacienta-pojištěnce na ochranu zdraví a na bezplatnou zdravotní péči
jsou § 4 odst. 5 ZZS a § 13 odst. 1 ZVZP, která v souladu s ústavními principy nastavují
vývojový trend veřejné zdravotní péče ve směru kvalitní, plnohodnotné a účinné péče
na základě rovného postavení všech pacientů-pojištěnců; zákon neupravuje, jakou
zdravotní péči může lékař, resp. poskytovatel, poskytovat, ale jakou musí v obecném
zájmu poskytovat, aby všichni pacienti-pojištěnci měli stejnou měrou nárok na taková
ošetření a léčby, jež odpovídají objektivně zjištěným potřebám a požadavkům náležité
úrovně a lékařské etiky.98 Se zřetelem k právě uvedenému proto není možné, aby právo
pacientů-pojištěnců na poskytnutí kvalitních zdravotních služeb na náležité odborné úrovni
omezovala úhradová vyhláška nebo dokonce smlouva o poskytování a úhradě hrazených
služeb uzavřená mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou.
Opomenout nelze ani zákonnou povinnost každé zdravotní pojišťovny zajistit svým
pojištěncům místní a zejména časovou dostupnost hrazených služeb prostřednictvím svých
smluvních poskytovatelů. Časovou dostupností se rozumí zajištění poskytnutí jednak
neodkladných99 a akutních100 hrazených služeb ve lhůtě odpovídající jejich naléhavosti,
jednak plánovaných hrazených služeb ve lhůtách stanovených nařízením vlády101 (viz § 40
odst. 3 písm. b) ZVZP). Charakteristickým rysem neodkladných a akutních hrazených
služeb je fakt, že v okamžiku, kdy zdravotní stav pacienta takový druh služby vyžaduje,
nelze její poskytnutí oddalovat a pacienta zařazovat na čekací seznamy, natož pak její
poskytnutí odmítat. Poskytovatel je v takovém případě povinen nehledě na úhradové limity
poskytnout zdravotní službu lege artis (na náležité odborné úrovni), a zdravotní pojišťovna
je z logiky věci povinna odůvodněně poskytnutou hrazenou zdravotní službu poskytovateli
uhradit.102 U služeb plánovaných, které se mohou týkat např. chronicky nemocných
98

Viz též nález Ústavního soudu České republiky ze dne 4. 6. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 14/02, in Sbírka nálezů
a usnesení Ústavního soudu svazek 30, č. 263/2003.
99
Neodkladnou péčí se rozumí péče, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které
bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo
způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své
okolí (viz § 5 odst. 1 písm. a) ZZS).
100
Akutní péčí se rozumí péče, jejímž účelem je odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu nebo snížení
rizika vážného zhoršení zdravotního stavu tak, aby byly včas zjištěny skutečnosti nutné pro stanovení nebo
změnu individuálního léčebného postupu nebo aby se pacient nedostal do stavu, ve kterém by ohrozil sebe
nebo své okolí (viz § 5 odst. 1 písm. b) ZZS).
101
Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.
102
Tato povinnost vyplývá i ze znění rámcových smluv upravených v již zmíněné vyhlášce č. 618/2006 Sb.
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pacientů či potenciálně zbytných zdravotních výkonů, pak zákon de facto připouští, aby
byla zdravotní služba poskytnuta s určitou prodlevou, resp. nikoli okamžitě, přičemž
k otázce lhůt časové dostupnosti dále odkazuje na prováděcí právní předpis, kterým je
nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.
Stěžejním je ustanovení § 2 tohoto nařízení, podle něhož se plánované hrazené služby
poskytují ve lhůtě, která je lékařsky odůvodnitelná a vychází z objektivního lékařského
posouzení současného zdravotního stavu pojištěnce, anamnézy a pravděpodobného
průběhu jeho nemoci, bolestivosti nebo povahy jeho onemocnění (tzv. lhůta časové
dostupnosti), příloha č. 2 dále stanoví konkrétní lhůty u vybraných zdravotních výkonů
(např. náhrada kyčelního kloubu, mamografické vyšetření, magnetická resonance atd.)
a vybraných diagnóz (např. zahájení biologické léčby roztroušené sklerózy). I v případě
plánovaných služeb by se měl tedy poskytovatel řídit primárně zdravotním stavem
pacienta, nikoli úhradovými limity, a dbát na to, aby byla pacientovi poskytnuta zdravotní
služba v adekvátní lhůtě.
Na závěr bych ráda zmínila poměrně přelomový nález Ústavního soudu České
republiky týkající se uplatňování regulačních omezení ze strany zdravotních pojišťoven,
podle něhož „…pokud zdravotnické zařízení poskytlo nutnou a neodkladnou péči pojištěnci
zdravotní pojišťovny, je příslušná zdravotní pojišťovna povinna tuto péči uhradit
i v situaci, že byl dohodnutý finanční limit v daném období vyčerpán. Uvedený závěr
považuje Ústavní soud za ústavně plně konformní; je však třeba doplnit, že tento závěr –
sám o sobě – nepokrývá všechny v úvahu přicházející případy, kdy lze smluvně dohodnutý
objem zdravotní péče překročit (např. nárůst počtu pacientů dané pojišťovny, preskripce
léků u chroniků apod.).“103 Lze předpokládat, že se zřetelem k tomuto rozhodnutí, bude
pro zdravotní pojišťovny minimálně komplikovanější uplatňovat regulační omezení
vůči poskytovatelům, kteří sice překročili nasmlouvaný objem zdravotních služeb,
nicméně jenom proto, aby dostáli své povinnosti postupovat lege artis a v zájmu pacienta.

4 Postup non lege artis
S rostoucí právní regulací činnosti zdravotnických pracovníků při poskytování
zdravotních služeb roste i rozsah profesních povinností, které je zdravotnický pracovník
povinen dodržovat v rámci péče o pacienta, přičemž zdaleka už nejde jen o povinnost
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Nález Ústavního soudu ČR ze dne 13. 9. 2011, sp. zn. I. ÚS 2785/08, in Sbírka nálezů a usnesení
Ústavního soudu, svazek 62, č. 157/2011.
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postupovat náležitě odborně podle pravidel lékařského umění (vědy). Právě na tuto
skutečnost zareagovala i teorie zdravotnického práva a začala rozlišovat mezi postupem
lege artis/non lege artis v užším smyslu (lege artis/non lege artis stricto sensu) a lege
artis/non lege artis v širším smyslu (lege artis/non lege artis largo sensu). Základní rozdíl
mezi těmito pojetími lze shrnout následovně.
Nahlížíme-li na postup zdravotnického pracovníka při poskytování zdravotních
služeb jako na postup ryze odborný (z pohledu medicíny), hovoříme o postupu lege artis
/non lege artis stricto sensu. Jelikož jediným relevantním kritériem jsou zde pravidla
lékařského umění (vědy), lze hovořit o pojetí lex artis v jeho původním významu. Jak
uvádí T. Doležal, „…v užším pojetí se hodnocení postupu jako lege artis týká pouze
dodržení profesních standardů (mimoprávních profesních (medicínských) regulativů
upravujících odbornou stránku poskytování zdravotní péče)…“104, což v podstatě odpovídá
vymezení mimoprávní úpravy v kapitole 2.3. Zapomínat však nelze ani na výjimečné
případy, kdy i právní předpisy obsahují konkrétní pravidla lékařského umění (vědy).105
Bez ohledu na pramen úpravy nicméně platí, že relevantní je zde ryze stránka odborná.
Naopak vnímáme-li postup zdravotnického pracovníka v jeho celistvosti, tedy jako
postup medicínský (odborný), a zároveň jako postup řekněme medicínsko-právní, který
otázku

organizace

poskytování

mezi zdravotnickými

pracovníky

navzájem

zahrnuje

i

zdravotních
a

mezi

služeb

a

zdravotnickými

komunikace
pracovníky

a pacienty106, hovoříme o postupu lege artis/non lege artis largo sensu.
V souvislosti s postupem non lege artis je pak potřeba zabývat se také jeho
vztahem k porušení generální prevenční povinnosti zakotvené v § 415 OZ, resp. v § 2900
NOZ.

4.1 Non lege artis stricto sensu
Je-li postupem lege artis stricto sensu obecně postup v souladu s pravidly
lékařského umění (vědy), pak postupem non lege artis stricto sensu je z logiky věci postup,
104

DOLEŽAL, Tomáš. Povinnost zdravotnických pracovníků poskytovat zdravotní péči v souladu
s profesními standardy aneb analýza pojmu „lex artis“. Právník, 2012, roč. 151, č. 7, s. 773. ISSN 02316625.
105
Např. stanovení postupu zjišťování smrti pro účely odběru tkání a orgánů od mrtvého dárce podle § 10
zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
(transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo stanovení postupu při pitvě podle § 88 a násl.
ZZS.
106
Srov. RYŠKA, Michal. Lege artis a odpovědnost za zásah do osobnostních práv (I. časť). In: Pravomedicina.sk [online]. 14. 8. 2012 [cit. 11. 2. 2013]. Dostupné na WWW: http://www.pravomedicina.sk/detail-aktuality?new_id=554.
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který s těmito pravidly lékařského umění (vědy) v souladu není, přičemž k porušení těchto
pravidel může dojít jak konáním, tak nekonáním (opomenutím) zdravotnického
pracovníka.
Případů, kdy bylo postupováno non lege artis stricto sensu může nastat celá řada,
přičemž každý z nich bude mít svá určitá specifika, proto je v podstatě nemožné všechna
možná pochybení popsat a pojmenovat. V rámci teoretického výkladu však nic nebrání
tomu si je pro lepší orientaci v problematice alespoň rozdělit do určitých typových skupin
podle některého z charakteristických rysů. Vycházet lze například z dělení podle povahy
pochybení, které ve své knize uvádí T. Holčapek, který za postup non lege artis stricto
sensu označuje chybu v diagnóze, chybu ve volbě léčebné procedury a chybu v technice
provedení určitého zákroku107, k tomuto vymezení bych pak ještě přidala chybu
při poskytování ošetřovatelské péče. Jiným dělením by mohlo být například dělení podle
osoby, která se pochybení dopustila (lékař, zdravotní sestra, porodní asistentka atd.) či
podle medicínského oboru (chirurgické pochybení, ošetřovatelské pochybení, pochybení
praktického lékaře, gynekologické pochybení atd.). Konečně je možné vycházet i z dělení
podle příčin těchto pochybení jako je nedostatečná odbornost, praxe nebo zkušenost,
přeceňování vlastních schopností, jednání mimo vlastní specializaci, podcenění informací
o zdravotním stavu pacienta, neuskutečnění nutných diagnostických, terapeutických nebo
jiných zdravotních výkonů, odborné a medicínsko-technické chyby, selhání zručnosti,
přehlédnutí, záměny (orgánů, částí lidského těla, léčivých přípravků) apod.108 Pro další
výklad jsem zvolila prvně uvedené dělení T. Holčapka, jelikož se mi jeví jednak jako
nejvýstižnější, jednak jako nejpřehlednější.
Jak již bylo řečeno v kapitole 1, v rámci občanskoprávní odpovědnosti nebude
odpovědnou osobou konkrétní zdravotnický pracovník, nýbrž poskytovatel, u něhož je
zdravotnický pracovník zpravidla zaměstnán (výjimkou jsou případy, kdy je lékař v rámci
výkonu soukromé praxe zároveň poskytovatelem), přičemž je-li jednání poskytovatele
označeno za non lege artis, nemusí to znamenat, že se pochybení dopustil jediný
zdravotnický pracovník, naopak může jít o sérii pochybení vícero zdravotnických
pracovníků téhož poskytovatele, a to třeba i relativně banálních, která však ve svém
souhrnu vedla k újmě na zdraví pacienta. Pro ilustraci lze uvést následující případ.
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Srov. HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínsko-právních sporech. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s.,
2011, s. 95. ISBN 978-80-7357-643-1.
108
Srov. např. VLČEK, Robert a Zdenka HRUBEŠOVÁ. Zdravotnícke právo. Bratislava : EPOS, 2007, s.
200 – 201. ISBN 978-80-8057-705-6.
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V jedné nemocnici byly porozeny dva plody. Porodu byl přítomen porodník
a porodní asistentka. Podle názoru porodníka neměly plody valnou naději na přežití, proto
je označil za mrtvé s tím, že se měly zlikvidovat. Oba plody však poporodní dobu přežily
a s odstupem krátkého času jevily známky života, proto bylo zahájeno jejich oživování
a byly převezeny na fakultní pracoviště, kde však za několik hodin zemřely. 109
Popsaný případ byl řešen v rovině trestní, přičemž došlo k trestnímu stíhání
a odsouzení porodníka. Z pohledu občanskoprávního, resp. z pohledu odpovědnosti
nemocnice, jakožto poskytovatele, však lze hovořit minimálně o dvou navzájem
propojených odborných pochybeních zdravotnických pracovníků, a to jednak porodníka,
který označil plody za neživotaschopné a nařídil jejich likvidaci, jednak porodní asistentky,
která sama v postavení odborníka jednání porodníka nezabránila, ač pravděpodobně mohla.

4.1.1 Chyba v diagnóze
Správnou diagnózu lze označit za jeden z nejdůležitějších předpokladů úspěšné
léčby, který má pro budoucí vývoj zdravotního stavu pacienta mnohdy zásadní význam.
Lidský organismus však není stroj, ke kterému si lékař otevře manuál a okamžitě zjistí, co
je špatně a co je potřeba udělat pro nápravu. Při stanovování diagnózy je třeba hodnotit
a posuzovat řadu symptomů (příznaků) a různých relevantních faktorů (např. povolání,
kouření, užívaná farmaka), přičemž nemalou roli hraje i individuální povaha každého
lidského organismu, který se může vyznačovat do jisté míry svébytnými biologickými
aspekty. Ani u vysoce erudovaného a zkušeného lékaře, který využije veškerých
dostupných diagnostických metod nelze zaručit, že diagnóza bude určena správně, jelikož
lékařská diagnóza je toliko „…kvalifikovaným odhadem odborníka, nikoli exaktním
a nutně správným zjištěním skutečného stavu…“110 Otázkou tedy je, kdy lze chybu
v diagnóze kvalifikovat jako postup non lege artis (stricto sensu).
Poměrně přesně problematiku stanovování diagnózy a vztah k postupu non lege
artis vystihl Nejvyšší soud České republiky: „Chyba v diagnóze bez dalšího neznamená
postup non lege artis, který představuje porušení povinnosti lékaře… Naproti tomu, pokud
nesprávná diagnóza spočívá v závažném porušení lékařských postupů při jejím určování
(např. tím, že lékař bezdůvodně nevyužije dostupné diagnostické metody), jde zpravidla
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Viz ZEMAN, Zdeněk a Antonín DOLEŽAL. Právní odpovědnost a právní vztahy v porodnictví. 1. vyd.
Praha: Galén, 2000. s. 182 – 183. ISBN 80-7262-024-X.
110
Srov. HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínsko-právních sporech. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s.,
2011, s. 100. ISBN 978-80-7357-643-1.
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o postup non lege artis... Postup lékaře je přitom třeba hodnotit ex ante, tedy na základě
informací, které měl v době rozhodování.“111
Pochybením tedy není to, že byla diagnóza určena nesprávně, ale to, že nebylo
z odborného hlediska vynaloženo dostatečné úsilí k jejímu zjištění.

4.1.2 Chyba ve volbě léčebného postupu
Volbu léčebného postupu lze obecně vymezit jako sestavení plánu léčby s určením
posloupnosti jednotlivých kroků léčby, kterýžto plán vychází v prvé řadě ze stanovené
diagnózy a vedle toho také z přání a zájmů pacienta. Cílem léčebného postupu je pak
dosáhnout obnovy zdraví pacienta, příp. minimalizace negativních projevů nemoci.
Zákon o zdravotních službách výslovně upravuje tzv. individuální léčebný postup,
což je poskytování zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů, v logické
a časové posloupnosti konkrétnímu pacientovi, včetně jejich možných variant a metod.
Součástí individuálního léčebného postupu by pak měla být zejména (i) diagnostická
rozvaha, (ii) návrh léčby, včetně léčebně rehabilitační péče a doporučení dalšího postupu,
a vedle toho rovněž (iii) individuální léčebný režim, což je soubor opatření, která podporují
léčbu a minimalizují její možná rizika, včetně doporučení úpravy životního stylu (viz § 3
odst. 3 ZZS).
Chyba ve volbě léčebného postupu bude tedy zpravidla spočívat nikoli v chybném
stanovení diagnózy, nýbrž v následném chybném vyhodnocení diagnostické rozvahy
a dalších podkladů pro určení postupu léčby a volbě zjevně nesprávné a neadekvátní léčby,
léčby zastaralé či neodpovídající uznávaným medicínským postupům, příp. též v chybné
preskripci léčivých přípravků (chyba ve volbě léčivého přípravků, chyba ve stanovení
předepsaného množství). Pod volbu léčebné procedury dle mého názorů spadá rovněž
(ne)zohlednění dostupných alternativ léčby, volba možnosti pacientovi léčbu neposkytnout
(např. jeví-li se jako neúčelná a pro pacienta zbytečně nadměrně zatěžující) nebo
(ne)zvážení a (ne)zajištění převozu pacienta k jinému poskytovateli, který je schopen
pro daný typ či dané stádium nemoci poskytnout adekvátnější personální, technické
a věcné zázemí.
Z hlediska posuzování možné chyby ve volbě léčebného postupu je v tomto případě
podrobeno přezkumu počínání, které bezprostředně předcházelo provedení zdravotního
výkonu, nikoli provedení zdravotního výkonu samotného, není tudíž vyloučeno, že
111

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 7 Tdo 219/2005.
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zdravotní výkon sice bude proveden lege artis, přesto však postup lékaře (poskytovatele)
bude s ohledem na chybu ve volbě léčebné procedury kvalifikován jako non lege artis.
Obdobně jako u chyb v diagnóze bychom měli mít na paměti, že ani zde nemůže
lékař stanovující léčebný postup vždy zcela přesně předvídat veškeré možné následky
zvoleného postupu (např. projeví-li se u pacienta nějaká anomálie). O chybě ve volbě
léčebného postupu proto nelze obdobně jako u chyby v diagnóze hovořit tehdy,
rozhodoval-li se lékař náležitě odborně vycházeje přitom z pravidel vědy a uznávaných
medicínských postupů, kdy i navzdory tomu léčba podle zvoleného postupu vedla k újmě
na zdraví pacienta.
Příkladem chyby ve volbě léčebného postupu může být případ porodní asistentky,
která se s rizikovou rodičkou dohodla na vedení tzv. domácího porodu. Neadekvátním
vyšetřováním rodičky během porodu (daným mimo jiné i nedostatečným technickým
a věcným vybavením) porodní asistentka včas nerozpoznala a řádně a včas nezareagovala
na změnu porodu fyziologického na nefyziologický (patologický), nezajistila nezbytnou
hospitalizaci rodičky a provedení potřebných vyšetření, medikaci a případnou provokaci
porodu, čímž zároveň nedodržela standardní postup doporučený a schválený výborem
České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP. V důsledku nesprávně vedeného
porodu došlo u novorozence k těžkému poškození zdraví (perinatální asfyxie,
multiorgánové selhání a další těžké choroby), následkem čehož novorozenec zemřel.
Jelikož šlo o porodní asistentku, která byla v dané době zaměstnankyní poskytovatele
poskytujícího péči o rizikově těhotné, bylo dovozeno, že profesní a zákonná povinnost
postupovat lege artis (podle § 11 odst. 1 ZPZL) se na ni, jakožto zdravotnického
pracovníka, vztahovala i při vedení tzv. domácího porodu. Případ byl projednáván v rámci
trestního řízení, v němž byla porodní asistentka odsouzena pro trestný čin ublížení
na zdraví, projednání obdobného případu si lze nicméně představit i v rámci občanského
soudního řízení.112

4.1.3 Chyba v technice provedení zdravotního výkonu
U mnohých pacientů stále převládá představa, že moderní medicína je téměř
všemocná, proto v okamžiku, kdy se nedostaví očekávaný výsledek léčby, nebo
v okamžiku, kdy nastane nějaká komplikace při provádění zdravotního výkonu, nabývá

112

Viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 8. 2012, sp. zn. 6 Tdo 353/2012-55.
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pacient dojmu, že postup lékaře nebyl zcela v pořádku, resp. nebyl lege artis, a domáhá se
proto náležitého zadostiučinění.
Každý zdravotní výkon, potažmo každá léčba jako taková, s sebou nese určité
riziko neúspěchu či komplikací (tzv. přípustné riziko), které se může realizovat i navzdory
tomu, že lékař či jiný zdravotnický pracovník postupoval odborně zcela správně, tedy lege
artis. Skutečnost, že zdravotní výkon nevedl ke zlepšení zdravotního stavu pacienta nebo
vedl ke zhoršení zdravotního stavu pacienta, proto nelze automaticky pokládat za následek
chybného provedení zdravotního výkonu. I zde platí, že biologické procesy v lidském
organismu nelze vždy přesně odhadnout, garantovat příznivý výsledek léčby je tedy
v podstatě nemožné. V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb proto nehovoříme
o odpovědnosti za výsledek, nýbrž o odpovědnosti za odborně správný (lege artis) postup.
Stejný názor zastává i soudní praxe, která vychází poněkud netradičně z rozsudku
Krajského soudu v Hradci Králové. V souzené věci šlo o to, zda je možné posuzovat
odpovědnost za škodu způsobenou lékařským výkonem podle ustanovení § 420a ObčZ,
podle něhož každý odpovídá za škodu, kterou způsobil jinému provozní činností. Soud zde
dospěl k následujícímu závěru: „Lékařský zákrok je však svou povahou natolik specifickou
činností, že by jeho podřazení pod ustanovení § 420a ObčZ bylo nepatřičné. Jeho
zvláštnost a výlučnost (ve srovnání např. s provozní činností podnikatelů) tkví zejména
ve zvýšeném riziku škod na zdraví pacientů. Uvedené riziko pak vyplývá z obecné obtížnosti
této činnosti, z přirozeného stupně rozvoje lékařské vědy a z "nedokonalosti" vyvinuté
a používané zdravotnické techniky a léků na straně jedné a nesmírné složitosti jevů,
do nichž lékař svým zákrokem zasahuje, na straně druhé. To vše, ve spojení s povinností
lékaře v zájmu pacienta potřebný zákrok provést, činí z jeho zákroku činnost, která, ač
provozována pravidelně, organizovaně a ke splnění předem vymezeného cíle, a někdy
i za účelem dosažení zisku (což ovšem není pojmovým znakem plynoucím z vlastní podstaty
této činnosti), nemůže být rozumně podrobena režimu objektivní odpovědnosti
(odpovědnost za výsledek) za škodu podle § 420a ObčZ… Kdyby se lékař vědomě
vystavoval nebezpečí, že i přes sebelepší provedení toho kterého zákroku (lege artis) bude
(on sám nebo zdravotnické zařízení) v případě následků na životě či zdraví pacienta volán
k přísné odpovědnosti za škodu podle § 420a ObčZ, mělo by to na něho zajisté
demoralizující a demotivující vliv. Potom by totiž až tolik nezáleželo na tom, zda dotčený
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lékař usilovně a průběžné pracuje na svém sebevzdělávání, nakolik pečlivě a poctivě se
připravuje na vlastní zákrok a jak zodpovědně a kvalitně jej provede.“113
Se zřetelem k právu pacienta na sebeurčení je pak nezbytné, aby byl o možných
důsledcích a rizicích jednotlivých zdravotních výkonů vždy srozumitelným způsobem
a v dostatečném rozsahu informován (viz § 31 odst. 2 písm. b) ZZS) a měl tak možnost se
rozhodnout, zda tato rizika podstoupí. V opačném případě, tedy v případě, že by pacient
o rizicích poučen nebyl a navzdory lege artis postupu by se některé z možných rizik
realizovalo, nelze vyloučit postih poskytovatele jednak za neoprávněný zásah do práva
pacienta na ochranu osobnosti (práva na tělesnou a duševní integritu), jednak
za způsobenou újmu na zdraví, a to zejména v situaci, kdy lze důvodně předpokládat, že by
pacient lékařský výkon nepodstoupil, kdyby o riziku věděl.114
Výjimkou z povinnosti pacienta informovat jsou situace, kdy zdravotní stav
pacienta vyžaduje neodkladnou péči a pacient není schopen informaci přijmout a na jejím
základě svobodný informovaný souhlas udělit. Pokud v takovém případě poskytovatel
postupoval zcela lege artis a navzdory tomu se realizovalo riziko, které je s daným
zdravotním výkonem spojeno, nelze dovozovat odpovědnost poskytovatele za provedení
zdravotního výkonu bez informovaného souhlasu ani za vzniklou újmu na zdraví, jelikož
poskytovatel učinil vše, co z odborného hlediska měl a mohl. Již téměř učebnicovým
příkladem z praxe je provedení intubace pacienta nacházejícího se ve vážném zdravotním
stavu, kdy při intubaci provedené lege artis dojde ke zlomení předních zubů, tedy
k naplnění jednoho z rizik intubace.

4.1.4 Chyba při poskytování ošetřovatelské péče
Lze říci, že předchozí 3 skupiny pochybení se vztahovaly spíše na činnost lékařů,
neméně významnou při poskytování zdravotních služeb je však také činnost nelékařských
zdravotnických pracovníků (zdravotních sester, porodních asistentek atd.), přičemž i tito
mají povinnost postupovat při poskytování zdravotních služeb lege artis. Právě
nelékařským

zdravotnickým

pracovníkům

bude

zpravidla

svěřeno

poskytování

ošetřovatelské péče.
Ošetřovatelskou péčí zákon rozumí péči, jejímž účelem je udržení, podpora
a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb
113

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 9. 1997, sp. zn. 25 Co 167/97, in Právní rozhledy,
1998, č. 2, s. 97.
114
Srov. ŠUSTEK, Petr a Tomáš HOLČAPEK. Informovaný souhlas: teorie a praxe informovaného
souhlasu ve zdravotnictví. 1. vydání. Praha : ASPI, 2007, s. 176 – 184. ISBN 978-807-3572-686.
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změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo
skupin nebo v souvislosti s těhotenstvím a porodem, a dále rozvoj, zachování nebo
navrácení soběstačnosti (viz § 5 odst. 1 písm. g) ZZS).
Mezi nejběžnější podoby pochybení v oblasti ošetřovatelské péče patří porušení
pravidel vědy a uznávaných medicínských

postupů vztahujících se k výkonu

ošetřovatelství (např. nedodržení hygieny pacienta, nesprávné podání léčivých přípravků,
zanedbání kontroly pitného a stravovacího režimu pacienta atd.), dále překročení vlastních
pravomocí (vlastní specializace) a zanedbání dohledu nad pacientem.
Pokud jde o překročení vlastní specializace, výchozím pro poskytování zdravotních
služeb je princip spolupráce mezi lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky, kteří
při péči o pacienta nepůsobí jako jednotlivci, ale jako tým odborníků, v němž má každý
přidělenu určitou funkci. Činnost celého týmu koordinuje a dohlíží ošetřující zdravotnický
pracovník (typicky ošetřující lékař), který zároveň uděluje pokyny související
s individuálním léčebným postupem (viz § 3 odst. 2 ZZS). Povinností zdravotnických
pracovníků je pak tyto pokyny respektovat a řídit se jimi, případně upozornit ošetřujícího
zdravotnického pracovníka na nevhodnost uděleného pokynu (např. jeví-li se jako non lege
artis). Postup non lege artis při poskytování ošetřovatelské péče pak může spočívat
v nerespektování udělených pokynů nebo v postupu v rozporu s těmito pokyny, jakož
i ve zmíněném překročení vlastní specializace. Z praxe je znám případ, kdy zdravotní
sestra bez ordinace lékaře podala těhotné ženě teratogenní lék 115, načež žena porodila
poškozené dítě.116
Posledně zmíněný případ týkající se zanedbání dohledu nad pacientem směřuje
na situace, kdy zdravotní sestra nebo jiný zdravotnický pracovník dostatečně nevyhodnotí
rizikové faktory, které by mohly vést k úrazu nebo jinému poškození pacienta, a nepřijme
adekvátní preventivní opatření k zamezení nebo alespoň minimalizaci těchto rizik. Zvláštní
pozornost je třeba věnovat zejména povaze onemocnění pacienta, předepsaným léčivým
přípravků, věku pacienta, jeho schopnosti orientace, jeho (ne)schopnosti se o sebe postarat
a také ochotě spolupracovat. Zanedbání nutného dohledu pak může mít za následek pád
pacienta, což může mít zejména u starších pacientů fatální následky, dále opaření pacienta
při koupání, uklouznutí pacienta nebo neočekávaný odchod pacienta z nemocnice, aniž by
byl pacient z nemocnice propuštěn nebo aniž by podepsal tzv. negativní revers.
115

Lék, který může zapříčinit vznik vrozené vývojové vady plodu.
Blíže viz ZEMAN, Zdeněk a Antonín DOLEŽAL. Právní odpovědnost a právní vztahy v porodnictví. 1.
vydání. Praha : Galén, 2000. s. 104. ISBN 80-7262-024-X.
116
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4.2 Non lege artis largo sensu
Postup lege artis/non lege artis largo sensu představuje relativně nový způsob
nahlížení na postup lékařů a jiných zdravotnických pracovníků při péči o pacienta, přičemž
někteří autoři v tomto směru hovoří doslova o nové dimenzi postupu lege artis117.
Pojem lex artis largo sensu je chápán jako soubor komplexních pravidel
poskytování zdravotních služeb sloužících k eliminaci zbytečných rizik a nastolení co
možná největšího prakticky dosažitelného bezpečí pacienta. Vedle profesních pravidel
(standardů) relevantních pro posuzování postupu lege artis stricto sensu tato komplexní
pravidla zahrnují rovněž pravidla dotýkající se (i) komunikace a předávání informací
zdravotnickými

pracovníky pacientům,

(ii)

komunikace

a

předávání

informací

mezi zdravotnickými pracovníky navzájem a (iii) organizace poskytování zdravotních
služeb.118

4.2.1 Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty
Dodržování

pravidel

komunikace

a

předávání

informací

zdravotnickými

pracovníky pacientům je dnes již zcela esenciální podmínkou řádného poskytování
zdravotních služeb, což je dáno zejména vnímáním pacienta nikoli jako objektu
poskytovaných zdravotních služeb, nýbrž jako subjektu nadaného vlastní vůli, kterému je
garantováno právo svobodně se rozhodovat, zda léčbu podstoupí nebo nepodstoupí, tedy
právo na sebeurčení. Toto jeho právo se přitom může projevit hned v několika podobách.
Na prvním místě je vhodné zmínit právo pacienta udělit svobodný a informovaný
souhlas s poskytnutím zdravotní služby (viz čl. 5 Úmluvy o biomedicíně; § 28 odst. 1
ZZS), přesněji požadavek, aby byly zdravotní služby poskytovány pouze se svobodným
a informovaným souhlasem pacienta, kdy udělení takového souhlasu je nezbytným
předpokladem pro to, abychom o zdravotním výkonu vůbec mohli hovořit jako
o oprávněném. Výjimkou jsou pak ty případy, kdy zákon hospitalizaci pacienta
a poskytnutí zdravotních služeb bez souhlasu výslovně připouští, což dopadá na ty situace,
kdy zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a neumožňuje, aby byl
souhlas předem vysloven, anebo kdy je takový postup odůvodněn veřejným zájmem, např.
je-li hospitalizace nařízena soudem nebo ohrožuje-li pacient sebe nebo své okolí (viz čl. 8
117

Srov. např. RYŠKA, Michal. Lege artis a odpovědnost za zásah do osobnostních práv (I. časť). In: Pravomedicina.sk [online]. 14. 8. 2012 [cit. 11. 2. 2013]. Dostupné na WWW: http://www.pravomedicina.sk/detail-aktuality?new_id=554
118
Srov. HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínsko-právních sporech. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s.,
2011, s. 95. ISBN 978-80-7357-643-1.
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Úmluvy o biomedicíně; § 38 ZZS). Ústavní soud České republiky však v této souvislosti
upozornil, že z ústavního principu nedotknutelnosti integrity osobnosti vyplývá zásada
svobodného rozhodování v otázkách péče o vlastní zdraví, proto při aplikaci ustanovení
umožňujících ve vyjmenovaných případech provést určité medicínské výkony či vyšetření
bez souhlasu pacienta, je nutné šetřit podstatu této svobody a postupovat s maximální
zdrženlivostí, jelikož diagnóza není více než právo.119
Co se týče kvality souhlasu, k tomu, abychom souhlas pacienta mohli označit
za svobodný a informovaný, a tedy i za platný, je zcela nezbytné, aby byl pacient
srozumitelně a v dostatečném rozsahu informován jednak o svém zdravotním stavu, jednak
o navrženém léčebném postupu a všech jeho změnách (viz čl. 5 Úmluvy o biomedicíně; §
31 ZZS). I zde ovšem existují výjimky, které se vztahují na případy, kdy pacient
v důsledku svého zdravotního stavu není schopen informaci přijmout, kdy se pacient práva
na informace vzdal nebo na případy tzv. terapeutického privilegia, což je právo zadržet
v nezbytném rozsahu a na nezbytnou dobu informaci o nepříznivé diagnóze nebo
prognóze, lze-li předpokládat, že by její podání mohlo pacientovi způsobit závažnou újmu
na zdraví (viz § 31 a násl. ZZS).
Od práva udělit svobodný a informovaný souhlas je pak částečně odvozeno právo
pacienta učinit písemné prohlášení o tom, že odmítá udělit souhlas s poskytnutím
zdravotních služeb, což je označováno jako tzv. negativní revers (viz § 34 odst. 4 ZZS).
Obdobně jako u informovaného souhlasu je i zde nezbytné, aby byl pacient náležitě
informován, a to jednak o svém zdravotním stavu, jednak o následcích neposkytnutí
zdravotních služeb.
Projevem práva na sebeurčení je konečně i právo vyslovit tzv. dříve vyslovené
přání pro případ, že se pacient dostane do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude
schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb, přičemž je
stanoveno, že na taková přání má být brán zřetel (viz čl. 9 Úmluvy o biomedicíně; § 36
ZZS). Pro představu může jít například o přání pacienta nebýt resuscitován (tzv. DNR = do
not resuscitate).
Problematiku udělování informovaného souhlasu a dříve vyslovených přání by měl
s účinností od 1. 1. 2014 nově upravovat také nový občanský zákoník, a to v § 93 a násl.
NOZ. Tím by měl být požadavek, aby do duševní a tělesné integrity člověka bylo
zasahováno jen s jeho souhlasem uděleným s vědomím o povaze zásahu a jeho možných
119

Viz nález Ústavního soudu České republiky ze dne 18. 5. 2001, sp. zn. IV. ÚS 639/2000, in Sbírka nálezů
a usnesení Ústavního soudu, svazek 22, č. 77/2001.
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následcích, rozšířen vedle poskytovatelů i na další subjekty, typicky lidové léčitele.
Ve vztahu k zákonu o zdravotních službách se uplatní princip lex specialis derogat legi
generali, pro poskytovatele bude tudíž i nadále primárním zákon o zdravotních službách,
jehož úprava je v tomto směru relativně komplexní.
Se zřetelem ke shora uvedenému lze za postup non lege artis largo sensu označit
poskytnutí zdravotních služeb bez informovaného souhlasu (vyjma případů, kdy to zákon
připouští), navzdory informovanému nesouhlasu či navzdory dříve vyslovenému přání,
anebo sice se souhlasem, avšak nikoli svobodným a informovaným. Za předpokladu, že
byl jinak dodržen postup lege artis stricto sensu, přichází při takovém pochybení v úvahu
jednak odpovědnost poskytovatele za nemateriální újmu spočívající v neoprávněném
zásahu do osobnostních práv pacienta ve smyslu § 11 ObčZ (zejména do práva na duševní
a tělesnou integritu), jednak za určitých podmínek také odpovědnost poskytovatele za újmu
na zdraví ve smyslu § 420 ObčZ120, k čemuž se ovšem soudní judikatura staví spíše
rezervovaně.121 De lege ferenda by pak takové pochybení mohlo vést k povinnosti
poskytovatele odčinit pacientovi újmu na jeho přirozeném právu chráněném zejména
ustanoveními § 81 a násl. NOZ (osobnost člověka), kterážto povinnost by zahrnovala
náhradu způsobené škody, jakož i nemajetkové újmy včetně způsobených duševních útrap
(viz § 2956 NOZ).

4.2.2 Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky navzájem
Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky bude zpravidla spočívat v předávání
pokynů ošetřujícím lékařem jinému zdravotnickému pracovníkovi (např. zdravotní sestře),
anebo v předávání informací o zdravotním stavu pacienta mezi lékaři při předávání služeb
či v rámci lékařského týmu, který pečuje o konkrétního pacienta.
Za pochybení v oblasti komunikace mezi zdravotnickými pracovníky (za postup
non lege artis largo sensu) by tedy bylo možné označit chybné, neúplné či nesrozumitelné
podávání či předávání informací vedoucí až k poškození zdraví pacienta. Téměř
učebnicovými příklady jsou nečitelné lékařské předpisy (recepty) a jiné nejednoznačné
pokyny k indikaci léků, tzv. posouvání desetinných čárek, záměna množstevních jednotek
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Odpovědnost poskytovatele podle § 420 ObčZ by mohla připadat do úvahy například tehdy, naplnilo-li by
se při provádění zdravotního výkonu riziko, které je u takových výkonů známo a které by způsobilo újmu
na zdraví pacienta, přičemž pacientovi by se podařilo prokázat, že by takový zdravotní výkon nepodstoupil,
kdyby o tomto riziku věděl.
121
Srov. ŠUSTEK, Petr a Tomáš HOLČAPEK. Informovaný souhlas: teorie a praxe informovaného
souhlasu ve zdravotnictví. 1. vydání. Praha: ASPI, 2007, s. 178. ISBN 978-807-3572-686.
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při určování dávky léku (např. µg a mg), užívání zkratek namísto úplných názvů léků či
nečitelné záznamy ve zdravotnické dokumentaci. Pochybením mohou být rovněž
administrativní chyby, kdy například dojde k záměně pacientů se stejným jménem.
K částečné eliminaci těchto pochybení přitom může sloužit tzv. hodnocení kvality
a bezpečí poskytování zdravotních služeb prováděné oprávněnými osobami, které je však
toliko dobrovolným procesem (srov. § 98 a násl. ZZS).
Domnívám se však, že ani v těchto případech není vyloučeno, že postup
zdravotnického pracovníka bude spíše postupem non lege artis stricto sensu, byť na první
pohled selhala „pouze“ komunikace. Jde o situace, kdy se zdravotnický pracovník
bez dalšího řídil nesprávnou informací či pokynem, ač díky své odbornosti věděl nebo měl
a mohl vědět, že postup podle takové informace nebo pokynu je v rozporu s pravidly vědy
a uznávanými medicínskými postupy (viz v kapitole 4.1 případ novorozených dětí
a pochybení porodní asistentky).

4.2.3 Organizace poskytování zdravotních služeb
Jelikož platné právní předpisy ani odborná literatura tzv. organizační pravidla nijak
nespecifikují, lze se domnívat, že půjde o jakousi zbytkovou kategorii, která bude
zahrnovat ostatní (zbývající) významné profesní aspekty poskytování zdravotních služeb.
Vycházet lze přitom z výčtu povinností poskytovatelů a zdravotnických pracovníků
vyplývajících ze zákona o zdravotních službách (viz § 45 a násl. ZZS) a Úmluvy
o biomedicíně, příp. ze souvisejících právních předpisů.
Za postup non lege artis largo sensu by v tomto směru bylo možné označit
porušení povinnosti mlčenlivosti o skutečnostech, o kterých se zdravotnický pracovník
dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (§ 51 odst. 1 ZZS),
nerespektování práva pacienta na ochranu soukromí (viz čl. 10 Úmluvy o biomedicíně) či
porušení povinnosti řádného vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací (viz § 53
odst. 1 ZZS).
Jedním ze základních projevů práva na ochranu soukromí je právo fyzické osoby
svobodně se rozhodnout, zda, popř. v jakém rozsahu a k jakému účelu má být to, co se týká
jejího soukromí, zpřístupněno jiným osobám.122 Není pochyb o tom, že tato teze platí
i pro informaci o zdravotním stavu pacienta, která je nadto zákonem považována za citlivý
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Viz ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 1. 5. jubilejní aktualizované vydání. Praha :
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 209. ISBN 978-80-7357-468-0.
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osobní údaj.123 Za závažné lze proto pokládat zejména jednání spočívající v porušení
povinnosti mlčenlivosti a nerespektování práva pacienta na ochranu soukromí (například
sdělováním údajů o zdravotním stavu pacienta neoprávněným osobám či sdělování
citlivých informací o zdravotním stavu pacientovi za přítomnosti jiných pacientů), které by
bylo mohlo vést až k neoprávněnému zásahu do práva pacienta na ochranu osobnosti
a k tomu odpovídající odpovědnosti poskytovatele za nemajetkovou újmu pacienta.
Ve vztahu ke zdravotnické dokumentaci pak obecně platí, že jde kompletní soubor
informací jednak o osobě pacienta, jednak o průběhu a výsledku poskytovaných služeb.
Veškeré zdravotní výkony, konzultace s pacientem, výsledky vyšetření, jakož i další
významné skutečnosti by tedy měly být ve zdravotnické dokumentaci obsaženy.
Nedodržení povinnosti řádného vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací sice
zákon o zdravotních službách označuje za správní delikt, za který je možno poskytovateli
uložit peněžitou pokutu (viz § 117 odst. 3 písm. e) ZZS), mnohem významnější dopad má
však porušení této povinnosti v případných sporech o náhradu škody (újmy) na zdraví
pacienta či náhradu nemajetkové újmy související se zásahem do práva pacienta
na ochranu osobnosti, kde je zdravotnická dokumentace jedním z kardinálních důkazních
prostředků.

4.3 Ke vhodnosti rozlišování mezi lege artis stricto sensu a lege artis largo
sensu
Jelikož pojem lex artis platné právo nedefinuje, v podstatě nic nebrání tomu označit
komplexní pravidla poskytování zdravotních služeb popsaná v podkapitole 4.2 za lex artis,
byť v širším smyslu. Jinými slovy to, zda lege artis provedení zdravotního výkonu budeme
hodnotit z pohledu medicínského nebo z pohledu medicínsko-právního, bude primárně
otázkou teoretickou.
Vycházíme-li z toho, že legálním vymezením pojmu lex artis je v platné právní
úpravě § 4 odst. 5 ZZS, vzniká otázka, zda toto vymezení odpovídá spíše pojetí lex artis
stricto sensu, anebo se již přiklání k novějšímu pojetí lex artis largo sensu. Za pozornost
stojí především požadavek respektování individuality pacienta, který lze vnímat buď
v užším smyslu toliko jako požadavek přihlížet ke konkrétnímu zdravotnímu problému
konkrétního pacienta a k jeho aktuálnímu psychickému a duševnímu stavu, anebo v širším

123

Viz § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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smyslu jako požadavek přihlížet nadto k projevu vůle pacienta spočívajícím především
ve vyslovení informovaného souhlasu nebo nesouhlasu s poskytováním zdravotních
služeb, případně ve vyslovení dříve vysloveného přání.
Osobně se přikláním spíše k užšímu výkladu náležité odborné úrovně a užšímu
pojetí lex artis, jemuž by měl být dle mého názoru ponechán jeho původní (medicínský)
význam. Na tomto místě si dovolím znovu uvést, co již bylo řečeno v podkapitole 1.1.3,
a to že předpokladem pro to, abychom zdravotní výkon mohli označit za oprávněný
a přípustný, resp. provedený po právu, je potřeba, aby byl proveden (i) k tomu oprávněným
a kompetentním zdravotnickým pracovníkem, (ii) lege artis a (iii) s platným svobodným
a informovaným souhlasem, s výjimkou případů, kdy platná právní úprava umožňuje
provést zdravotní výkon i bez tohoto souhlasu.124 Povinnost provedení zdravotního výkonu
na základě svobodného a informovaného souhlasu a povinnost náležitého odborného
provedení zdravotního výkonu, je tedy potřeba v tomto pojetí vnímat odděleně, ačkoli
připouštím, že okamžik vyslovení informovaného souhlasu pacientem mnohdy
s okamžikem samotného provedení zdravotního výkonu splývá. To, že jde o oddělené
povinnosti lze pak usoudit i z ostatních ustanovení zákona o zdravotních službách, jakož
i z ustanovení Úmluvy o biomedicíně, kdy oba tyto předpisy otázku odbornosti provedení
zdravotního výkonu, případně poskytnutí zdravotní služby, a otázku informovaného
souhlasu upravují samostatně.
Obdobný názor prozatím zastává i soudní judikatura, která rovněž tenduje
k posuzování, zda byl ke zdravotnímu výkonu udělen informovaný souhlas, odděleně
od posuzování, zda byl zdravotní výkon proveden lege artis, resp. odborně správně.125 Je
ovšem otázkou, zda tomu takto bude i nadále, jelikož od účinnosti zákona o zdravotních
službách neuběhla příliš dlouhá doba a judikatura soudů vyšších instancí k otázce výkladu
pojmu lex artis ve smyslu § 4 odst. 5 ZZS zatím není příliš bohatá.
Zajímavé bude tuto otázku sledovat zejména pro její možný praktický dopad
na spory o náhradu újmy na zdraví, která vznikla v důsledku zdravotního výkonu
provedeného bez svobodného a informovaného souhlasu, třebaže jinak lege artis (odborně
správně). Dosud platí, že pro úspěch v takovém sporu je poškozený pacient zpravidla
povinen prokázat, že by zdravotní výkon nepodstoupil, kdyby věděl o rizicích výkonu
a především o tom, že mu hrozí újma, která nastala. Jde o obtížné prokazování příčinné
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Zvláštní právní předpisy pak mohou stanovit podmínky další.
Srov. např. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12, vyhlášený
pod č. 437/2012 Sb.; rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 6. 2011, č. j. 25 Cdo 2382/2010.
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souvislosti, které pro pacienta často končí neúspěchem ve sporu. Pokud bychom však
přistoupili na to, že postup lege artis, resp. postup na náležité odborné úrovni podle § 4
odst. 5 ZZS, zahrnuje i otázku udělení informovaného souhlasu, pak bychom mohli říci, že
provedení zdravotního výkonu bez informovaného souhlasu je provedením zdravotního
výkonu non lege artis, resp. nikoli na náležité odborné úrovni podle § 4 odst. 5 ZZS, a tedy
v příčinné souvislosti s újmou na zdraví. Došlo by tak k významnému posílení procesního
postavení žalujícího pacienta.

4.4 Postup non lege artis versus porušení generální prevenční povinnosti
Generální prevenční povinnost je zakotvena v ustanovení § 415 ObčZ, podle něhož
je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku,
na přírodě a životním prostředí. Generální prevenční povinnost je chápána jako závazná
právní povinnost každého počínat si natolik obezřetně, aby jednáním (komisivním
i omisivním) nevznikla škoda, přičemž není nezbytné, aby konkrétní pravidlo chování
vyplývalo zároveň z právního předpisu nebo smluvního ujednání. Doktrína i soudní
judikatura126 pak dovozuje, že aplikace ustanovení § 415 ObčZ přichází v úvahu pouze
tehdy, jestliže neexistuje konkrétní právní úprava vztahující se na jednání, jehož
protiprávnost se posuzuje. Přestože vymezení generální prevenční povinnosti je značně
široké, nelze ji pokládat za bezbřehou povinnost předcházet veškerým možným
v budoucnu vzniklým škodám, důraz je tedy kladen na předvídatelnost možné škody.127
Jelikož povinnost postupovat lege artis, resp. na náležité odborné úrovni či
v souladu s profesními povinnostmi a standardy, je v právních předpisech výslovně
upravena, a to jednak v čl. 4 Úmluvy o biomedicíně, jednak v § 45 odst. 1 ZZS a § 49 odst.
1 písm. a) ZZS ve spojení s § 4 odst. 5 ZZS, lze s ohledem na shora uvedené konstatovat,
že v případech, kdy dojde k postupu non lege artis, v důsledku kterého vznikne pacientovi
újma na zdraví, nebude takové jednání právně kvalifikováno jako porušení generální
prevenční povinnosti ve smyslu § 415 ObčZ, nýbrž jako porušení příslušných ustanovení
zákona o zdravotních službách, příp. Úmluvy o biomedicíně.
V podstatě stejný závěr lze vyslovit i při zohlednění dosavadní rozhodovací praxe
Nejvyššího soudu České republiky, o níž lze bez nadsázky říci, že minimálně v oblasti

126

Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 5. 2002, sp. zn. 25 Cdo 1427/2001,
in Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu, svazek 17, pod C 1212.
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Srov. ŠVESTKA, Jiří, Jiří SPÁČIL, Marta ŠKÁROVÁ a Milan HULMÁK. Občanský zákoník: komentář.
2. vydání. Praha: Beck, 2009. s. 1187. ISBN 978-80-7400-108-6.
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poskytování zdravotních služeb se v ní případy, kdy byla alespoň zvažována aplikace
§ 415 ObčZ, objevují jen velmi sporadicky.128 Společným rysem relevantních rozhodnutí
je skutečnost, že se Nejvyšší soud České republiky vždy nejprve zabývá právě otázkou,
zda lze konkrétní jednání posuzovat z pohledu lex artis (tj. podle toho času platného § 11
odst. 1 ZPZL), teprve v okamžiku, kdy takové posouzení možné není, zvažuje, zda je
možné aplikovat § 415 ObčZ. Nutno podotknout, že ani v jednom z uvažovaných
rozhodnutí Nejvyšší soud České republiky nakonec nedospěl k závěru, že by k porušení
obecné prevenční povinnosti skutečně došlo, což bylo odůvodněno tím, že újma na zdraví
byla zapříčiněna vlastním jednáním (neopatrností) poškozeného, a tím, že vznik újmy
na zdraví nebylo možné objektivně předvídat.
Pro ilustraci, v jednom z případů pacientka (žalobkyně) založila požár lůžka, když
porušila zákaz kouření na pokoji, vyprostila si ruku z kurtů, které ji omezovaly v pohybu,
a pokoušela se zapálit si zapalovačem cigaretu. Následkem tohoto incidentu pacientka
utrpěla rozsáhlé popáleniny a byla jí amputována část končetiny. V rámci řízení bylo
prokázáno, že žalovaná nemocnice řádně dodržovala povinnosti režimu zvýšeného dohledu
nad pacientkou (přestože to soud explicitně neuvádí, lze hovořit o dodržení postupu lege
artis), přičemž za bezprostřední příčinu vzniku škody bylo označeno jednání pacientky,
která požár založila, pro aplikaci § 415 ObčZ ve vztahu k nemocnici zde tudíž nebyl dán
důvod. Zajímavá je pak úvaha soudu, podle níž by bylo možné o aplikaci § 415 ObčZ
uvažovat tehdy, jestliže by jednání zaměstnanců žalované nemocnice mělo za následek
zvětšení rozsahu škody, tedy bylo-li by příčinou těžšího následku požáru (což už de facto
nikterak nesouvisí s poskytováním zdravotních služeb lege artis).129
V jiném případě šlo o těhotnou ženu, která v okamžiku, kdy byla sama na porodním
sále, v náhlé kvalitativní poruše vědomí, při níž člověk není schopen motivovat své jednání
a může jednat proti svému zájmu, vstala a vyskočila z okna, načež porodila mrtvé dítě.
Podle znaleckých posudků přítomnost lékaře a sálové sestry na porodním sále odpovídala
potřebám porodu, tudíž postup poskytovatele byl shledán lege artis. O použití § 415 ObčZ
by pak bylo dle Nejvyššího soudu České republiky možné uvažovat tehdy, pokud by
existovaly konkrétní okolnosti, které by v daném případě vyžadovaly provedení určitých
opatření k zamezení či snížení újmy rodičky a dítěte. Dle mého názoru by však bylo nutné
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Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 5. 2002, sp. zn. 25 Cdo 1427/2001, in Soubor rozhodnutí
Nejvyššího soudu, svazek 17, pod C 1212; rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 11. 2002, sp. zn. 25
Cdo 253/2001; rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. 25 Cdo 1400/2000.
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Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 11. 2002, sp. zn. 25 Cdo 253/2001.
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nejprve posoudit, zda zvláštní postup za určitých okolností nevyžadují přímo pravidla vědy
(např. zvláštní postup v případě, kdy je rodička duševně nemocná).130
Úprava generální prevenční povinnosti v novém občanském zákoníku je obsažena
v ustanovení § 2900 NOZ, podle něhož, vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti
soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo
k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. Důvodová zpráva
hovoří o jakémsi standardu rozumné osoby, kdy musí být váženo, co se od takové osoby
v jednotlivém případě podle zvyklostí soukromého života očekává.131 Na první pohled je
patrné zúžení aplikačního dosahu generální prevenční povinnosti dané (i) okolnostmi
případu a zvyklostmi soukromého života, což souvisí i s otázkou předvídatelnosti škody,
(ii) požadavkem konání, čímž jsou eliminovány případy, kdy bylo poskytovateli například
vytýkáno nepřijetí ochranných opatření k zamezení vzniku újmy (čili nekonání), (iii)
požadavkem, aby újma byla nedůvodná, a konečně (iv) omezením výčtu chráněných
zájmů, nicméně i nadále zůstává chráněným zájmem zdraví, k němuž navíc přibyla
explicitní ochrana života.
Domnívám se, že i po účinnosti nového občanského zákoníku bude v souvislosti
s pochybením při poskytování zdravotních služeb dovozováno porušení generální
prevenční povinnosti spíše výjimečné, jelikož převážná část případů bude, jako doposud,
naplňovat v prvé řadě znaky postupu non lege artis ve smyslu zákona o zdravotních
službách.

5 Vitium artis
Pojem vitium artis je doslovně překládán jako chyba v umění. Jde o selhání (chybu)
lékařského umění, ke kterému dochází i při postupu lege artis, kdy při správném postupu
nedochází k očekávanému diagnostickému nebo léčebnému výsledku.132
Můžeme jej také vnímat jako jakýsi mezistupeň mezi postupem lege artis a non
lege artis. V praxi tento pojem nicméně působil určité interpretační potíže a byl spojen
s mnohými nejasnostmi, proto se od jeho užívání začalo postupně upouštět. V současnosti
je tento pojem obecně pokládán za již překonaný a v novější odborné literatuře se s ním
130
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Viz ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1.
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131

61

téměř nesetkáme. O to překvapivější proto bylo, když se pojem vitium artis objevil
v souvislosti s pochybením lékaře ve dvou rozhodnutích Nejvyššího soudu České
republiky z poměrně nedávné doby.
V prvním souzeném případě133 byl dán následující skutkový základ. Žalobkyně
podstoupila

operaci

štítné žlázy,

při

níž

došlo k přerušení

zvratného nervu.

Na základě provedeného dokazování soud prvního stupně dospěl ke skutkovému zjištění,
že zdravotní výkon byl proveden klasickou metodou lege artis bez komplikací
a bez vědomého pochybení operatéra s tím, že přerušení zvratného nervu bylo včas
rozeznáno a léčeno, čímž došlo k minimalizaci trvalých následků. V úvahu připadaly dva
postupy, přičemž k poškození zvratného nervu mohlo dojít u každého z nich, neboť
zvratný nerv je velmi zranitelný a jeho topografická poloha není konstantní. Soud prvního
stupně učinil závěr, že v dané věci nelze dovodit odpovědnost poskytovatele, neboť
nedošlo k porušení právní povinnosti. Aplikaci § 415 ObčZ soud vyloučil s odkazem na to,
že žalobkyně byla o možných následcích zdravotního výkonu poučena a udělila písemný
souhlas.
Odvolací soud na základě shodných skutkových zjištění dospěl k závěru, že operace
štítné žlázy byla provedena jednou ze dvou obvyklých a správných metod, přičemž
při lékařském zákroku, který byl jinak proveden lege artis, došlo k pochybení operatéra
označovanému jako vitium artis, což mělo negativní dopad na zdraví žalobkyně.
Při operaci bylo riziko poškození zvratného nervu podceněno, a jednalo se tedy o zaviněné
nedbalostní porušení právní povinnosti ve smyslu § 420 ObčZ.
V dovolání žalovaná nemocnice uvedla, že vitium artis je chybou v lékařském
umění s tím, že se nejedná o pochybení úmyslné ani nedbalostní, ale o nezaviněný
neúspěch při poskytování zdravotní péče, neboť i správně provedený zdravotní výkon
může být neúspěšný, aniž by se však jednalo o porušení právní povinnosti ve formě
nedbalostního jednání. Dále bylo odvolacímu soudu vytýkáno, že nespecifikoval, která
právní povinnost měla být žalovanou porušena, a na spor aplikoval jakousi kvaziobjektivní
odpovědnost, když ztotožnil porušení právní povinnosti s tím, že při lékařském zákroku
došlo k jinému poškození zdraví žalobkyně.
Nejvyšší soud České republiky upozornil, že závěr znalců, z něhož plyne provedení
zdravotního výkonu lege artis, nelze vytrhovat z kontextu, neboť jej znalci spojili
především s volbou metody operačního postupu a s posouzením zdravotnické dokumentace
133
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(v ní znalec Č. nenalezl nic, co by postupu lege artis odporovalo). Odvolací soud si
podle něj správně povšiml, že znalci současně konstatovali, že při zákroku došlo
k nechtěnému poškození hlasu, což lze označit za vitium artis (znalec Č.), a že při zákroku
sice nedošlo k vědomému pochybení operatéra, avšak operatér se dopustil pochybení, které
mělo za následek přerušení zvratného nervu (znalec L.). Nejvyšší soud České republiky
pak upozornil, že pojem nechtěný a nevědomý nelze ztotožňovat s pojmem nezaviněný.
Jelikož vitium artis nemá v medicínsko-právní terminologii jednoznačný význam
a v literatuře je vhodnost jeho užívání zpochybňována, při posouzení, zda postup vitium
artis naplňuje znak protiprávnosti, je proto podle Nejvyššího soudu České republiky třeba
zkoumat, jakým způsobem tento pojem vymezili a použili znalci ustanovení v souzené
věci. Podle znalce Č. se pojem vitium artis užívá k vysvětlení možných omylů a chyb,
které neúmyslně vznikly při různých způsobech terapie, přičemž je nelze připisovat na
vrub použité techniky a použitých nástrojů, mohou však být ovlivněny lidským faktorem
selhání. Podle znalce L. je uvedený pojem chápán jako malá chyba nebo nezdar v jednom
bodě jinak celkově správného postupu. Pojem vitium artis lze tedy chápat jako pochybení
(porušení povinnosti), a to sice neúmyslné a nevědomé, ale učiněné v nevědomé
nedbalosti. K výtce týkající se aplikace kvaziobjektivní odpovědnosti odvolacím soudem
Nejvyšší soud České republiky uvedl, že v odůvodnění sice byla užita formulace, která by
tento dojem mohla vyvolávat, avšak z ostatního textu vyplývá, že se odvolací soud zabýval
všemi předpoklady subjektivní odpovědnosti podle § 420 odst. 1 a 3 ObčZ.
Na základě všeho shora uvedeného Nejvyšší soud České republiky konstatoval
následující: „Není-li pochyb o tom, že v postupu operatéra došlo k pochybení, jež bylo
příčinou poškození zdraví žalobkyně, nelze závěr o splnění předpokladů odpovědnosti
za škodu ve smyslu § 420 odst. 1, 3 obč. zák. úspěšně zpochybnit tím, že znalci nebyli
schopni jednoznačně určit přesný mechanismus, jakým došlo k poškození nezvratného
nervu (zda přetětím, zhmožděním háky či vadným podvázáním apod.). Byly-li první tři
předpoklady odpovědnosti za škodu (protiprávní jednání, vznik škody a příčinná
souvislost) prokázány, zavinění se předpokládá. Škůdce z tohoto stavu musí prokázat, že
vzniklou škodu nezavinil…nestačí, že prokáže, že učinil vše podle svých subjektivních
schopností a znalostí. Kritérium tohoto hodnocení je objektivní, tedy rozhodující je míra
úsilí, kterou je možno požadovat od každého. Toto měřítko se přitom aplikuje konkrétně,
tedy s přihlédnutím k určité situaci, a diferencovaně, tedy s přihlédnutím k postavení
a poměrům jednajícího… S přihlédnutím k závěru znalců o nechtěném, respektive
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neúmyslném pochybení, který nevylučuje, že šlo o pochybení nedbalostní (jež se
předpokládá a musí být vyvráceno žalovanou, což se v daném případě nestalo) nelze
odvolacímu soudu vytýkat nesprávnost závěru, že žalovaná za vzniklou škodu na zdraví
žalobkyně odpovídá.“ K otázce přípustného rizika zdravotního výkonu Nejvyšší soud
České republiky uvedl: „Okolnost, že s každým zdravotním výkonem je spojeno jisté riziko
komplikací a že proto se vyžaduje od pacientů informovaný souhlas, aby mohli zvážit, zda
riziko konkrétního zákroku podstoupí, nezbavuje zdravotnické zařízení odpovědnosti
za škodu, jsou-li její předpoklady splněny.“
Jak vyplývá z předchozího textu, samotná volba léčebné metody byla označena
za správnou, když operatér zvolil jednu ze dvou standardních a správných možností.
Pochybení tedy souvisí se samotným provedením zdravotního výkonu, při němž se
realizovalo riziko se zákrokem spojené. Skutečnost, že při zdravotním výkonu dojde ke
komplikacím nebo se naplní možné riziko, sama o sobě ještě nemusí znamenat, že lékař,
který výkon prováděl, pochybil. Opačný závěr by de facto popíral základní zásadu
poskytování zdravotních služeb, podle níž je možné zaručit provedení zdravotního výkonu
na náležité odborné úrovni (lege artis), nelze však zaručit úspěch (výsledek) takového
zdravotního výkonu. Je tedy nutné rozlišovat situace, kdy k naplnění rizika při provádění
zdravotního výkonu lege artis dojde takříkajíc per se (aniž by došlo k pochybení lékaře),
a situace, kdy se riziko naplní v důsledku odborného pochybení lékaře (byť neúmyslného),
tedy kdy lékař svým chybným neodborným počínáním sám zavdá příčinu ke vzniku
komplikace, která by jinak nenastala. U první zmíněné ze samé podstaty vyplývá, že
odpovědnost poskytovatele nebude dána pro absenci znaku protiprávnosti. U druhé
zmíněné již však o odpovědnosti poskytovatele bezpochyby uvažovat lze. Ve shora
popsaném rozhodnutí bylo uvedeno, že lékař podcenil riziko poškození zvratného nervu,
a svým pochybením (nevědomým, nechtěným) pak zapříčinil to, že k poškození zvratného
nervu skutečně došlo, což odpovídá spíše situaci uvedené na druhém místě.
Za zásadní nedostatek tohoto rozhodnutí pokládám jeho nedostatečné odůvodnění,
když se Nejvyšší soud České republiky nikterak nevypořádal s otázkou, zda a jaká
konkrétní právní povinnost byla jednáním lékaře (poskytovatele) porušena a omezil se
toliko na konstatování, že došlo ke splnění předpokladů odpovědnosti za škodu
podle § 420 odst. 1, 3 ObčZ. Pouze skutečnost, že znalci označili jednání lékaře za vitium
artis totiž podle mého názoru nemůže vést k závěru, že si lékař počínal protiprávně.
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Při zohlednění doby, kdy byla věc projednávána, přichází teoreticky v úvahu
porušení § 11 odst. 1 ZPZL (postup nebyl v souladu se současnými dostupnými poznatky
lékařské vědy) nebo porušení § 415 ObčZ (byla porušena generální prevenční povinnost).
Jelikož je zde stále hodnocen odborný postup lékaře z pohledu pravidel vědy, vztahuje se
na tento případ dle mého názoru § 11 odst. 1 ZPZL, tudíž aplikaci § 415 ObčZ lze
s odkazem na to, co bylo uvedeno v kapitole 4.4, vyloučit. Za předpokladu, že v souzeném
případě došlo skutečně k podcenění rizika a na něj navazujícímu pochybení lékaře, mám
za to, že (s výhradou toho, že mi nejsou známy veškeré podrobnosti případu) bylo možné
postup lékaře označit za non lege artis (v rozporu s § 11 odst. 1 ZPZL), a to zvláště bylo-li
pochybení při náležitém zvážení všech okolností výkonu objektivně odvratitelné. Naopak
bylo-li možné i přes „…malou chybu nebo nezdar v jednom bodě jinak celkově správného
postupu…“ (viz vyjádření znalce L.) označit postup lékaře za lege artis, neměla být
odpovědnost vůbec dovozena.
Jde-li o vhodnost použití pojmu vitium artis, který v popisovaném případě užil
pravděpodobně jako první soudní znalec Č. (tedy lékař), zcela chápu argument, že, tento
pojem odráží některé závažné skutečnosti při poskytování zdravotních služeb.134 Takovou
závažnou skutečností může být zjednodušeně řečeno fakt, že není chyba jako chyba.
Zatímco pojem vitium artis má poukázat na to, že došlo jen k drobnému pochybení
(selhání lidského faktoru), pojem non lege artis má naopak představovat pochybení
závažná. Osobně jsem však toho názoru, že znovuzavedení pojmu vitium artis není příliš
šťastné s ohledem na to, jaké výkladové potíže činí mezi odborníky z oboru medicíny
i mezi právníky. Nejasný je jeho vztah jak k postupu lege artis (podle některých jde
o chybu v samotném lékařském umění, kdy se při postupu lege artis nedostaví očekávaný
výsledek, podle jiných jde o malou chybu v jinak správném postupu), tak k postupu non
lege artis (není zřejmá hranice mezi drobným a závažným pochybením).
Jak bylo řečeno výše, Nejvyšší soud České republiky vydal dvě rozhodnutí, v nichž
se otázkou vitium artis zabýval, pro úplnost tedy uvádím i druhé rozhodnutí135. Jelikož
v tomto případě šlo o rozhodnutí v trestní věci, bude zmíněno jen ve zkratce. Soud v tomto
rozhodnutí dovodil, že nedostatek umění (vitium artis) může spočívat i v tom, že lékař
nenařídí okamžitý převoz pacienta na specializované pracoviště, ačkoli si byl vědom
závažnosti zdravotního stavu pacienta a toho, že s ohledem na materiální a personální
134
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vybavení mu není schopen poskytnout širší, specializovanější a intenzivnější péči.
V souzené věci šlo o to, že lékařka nenařídila včas převoz novorozeného dítěte
po vdechnutí zkalené plodové vody s klinickými projevy respiračního selhávání a vysokým
rizikem a pozdějším rozvinutím infekce, špatným rentgenovým obrazem a přetrvávající
dyspnoí (dušnost) do Fakultní dětské nemocnice, která je schopna, na rozdíl
od zdravotnického zařízení, v němž pracovala obžalovaná lékařka, poskytnout intenzivní
péči o novorozence. K převozu došlo až s nepřiměřeným časovým prodlením
a novorozenec zemřel. Lékařka byla nakonec zproštěna obžaloby vzhledem k tomu, že
nebyla prokázána příčinná souvislost mezi jednáním lékařky a úmrtím novorozence, resp.
nebylo prokázáno, že by k úmrtí nedošlo, kdyby byl novorozenec převezen neprodleně
po porodu. Pokud jde o samotné vymezení pojmu vitium artis, s ohledem na to, co bylo
uvedeno v kapitole 4.1.2, mám za to, že v tomto případě lze spíše než o selhání lékařského
umění, hovořit o pochybení ve volbě léčebného postupu vyplývajícím z přecenění
vlastních schopností lékařky a především možností zdravotnického zařízení, tudíž spíše
než jako vitium artis se postup jeví jako non lege artis. Ačkoli nelze zcela vyloučit, že by
ve Fakultní dětské nemocnici nakonec nezvolili stejnou léčebnou metodu, je nutné
reflektovat, že zdravotní stav novorozence byl velmi vážný a že na rozdíl
od zdravotnického zařízení, v němž působila obžalovaná lékařka, byla Fakultní dětská
nemocnice vybavena JIP s možností soustavného monitorování zdravotního stavu
novorozence.

6 Vybrané procesní aspekty
6.1 Skutkové a právní hodnocení
Předpokladem pro to, aby soud mohl rozhodnout ve věci samé, je zodpovězení
jednak otázek skutkových (quaestio facti), jednak otázek právních (quaestio iuris).
O rozlišení mezi nimi byla vydána řada teorií, přičemž za nejpřesnější je považována
tzv. teorie normativní (ryzí nauka právní). Podle této teorie, odpovídáme-li na otázku „co
je“, odpovídáme na otázku skutkovou, resp. činíme zjištění skutková, zatímco
odpovídáme-li na otázku „co má být“, odpovídáme na otázku právní, resp. činíme zjištění
právní. Obecně platí, že odpovědi na otázky skutkové bude soud nacházet zpravidla
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v provedeném dokazování, naproti tomu právní poznatky bude činit soud sám, jelikož zde
platí zásada iura novit curia. 136
Spory mezi pacienty a poskytovateli o náhradu újmy na zdraví jsou však v tomto
směru poněkud specifické. Je vcelku nesporné, že to, jak poskytovatel jednal, bude otázkou
skutkovou. Jak poskytovatel měl jednat, je sice s ohledem na předchozí odstavec otázkou
právní, nicméně fakticky převoditelnou na otázku, jak za daných okolností jedná patřičně
rozumná a zodpovědná osoba dané profese a kvalifikace, čímž se tato otázka blíží otázce
skutkové, jelikož odpověď na ni bude schopen poskytnout zpravidla jen soudní znalec,
jakožto odborník.137 Závěru, že posuzování postupu lege artis je spíše otázkou skutkovou
než právní, nasvědčuje také skutečnost, že povinnost postupovat lege artis, resp.
na náležité odborné úrovni, sice stanoví právní předpis (viz čl. 4 Úmluvy o biomedicíně; §
45 odst. 1 ZZS a § 49 odst. 1 písm. a) ZZS ve spojení s § 4 odst. 5 ZZS), nicméně
konkrétní obsah této povinnosti bude typicky nalézán mimo oblast práva (viz kapitola 2).
Předmětem posuzování se zde primárně stává onen soulad s pravidly vědy
a uznávanými medicínskými postupy při respektování individuality pacienta, s ohledem
na konkrétní podmínky a objektivní možnosti, který zůstává doménou odborníků, zatímco
soulad s právními předpisy je až druhotným a víceméně schematickým předmětem
hodnocení.138 Velmi důležitá je proto úloha soudního znalce, který je pro tento typ sporů
de facto nepostradatelný. Naopak úloha soudce je do jisté míry omezena absencí
odborných znalostí z oblasti medicíny. To ovšem nic nemění na tom, že je to právě soudce,
kdo nejprve provádí hodnocení důkazů (včetně znaleckých posudků) podle své úvahy, a to
jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti (viz § 132 OSŘ), a následně vynáší konečné
rozhodnutí o tom, zda bylo postupováno protiprávně a případně jaká konkrétní právní
povinnost byla porušena.

6.2 Vybrané aspekty dokazování v medicínsko-právních sporech
6.2.1 Břemeno tvrzení a břemeno důkazní
Porušení právní povinnosti (postup non lege artis), které je jednou ze základních
podmínek pro vznik povinnosti k náhradě újmy na zdraví, se v občanském soudním řízení
136
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nepresumuje, a je tedy nutné, aby bylo prokázáno. Povinnost tvrdit rozhodné skutečnosti
a povinnost navrhovat důkazy o tom, že poskytovatel postupoval protiprávně (non lege
artis), má zásadně žalující pacient, který zároveň nese procesní odpovědnost za to, že
rozhodné skutečnosti budou soudu jednak známy (břemeno tvrzení), jednak prokázány
(břemeno důkazní). Neunesení břemene tvrzení a břemene důkazního pak může vést
k rozhodnutí v neprospěch účastníka, a tedy i k prohře sporu.
Vedle žalujícího pacienta se povinnost tvrzení a povinnost důkazní a s nimi
související břemeno tvrzení a břemeno důkazní vztahuje též na žalovaného poskytovatele,
a to v okamžiku, kdy svou obranu buduje nikoli na pouhém popírání žalobních tvrzení, ale
také sám aktivně něco tvrdí.139 Jak uvádí Nejvyšší soud České republiky, důkazní břemeno
stíhá toho z účastníků řízení, v jehož zájmu je, aby určitá skutečnost, rozhodná
podle hmotného práva a účastníkem tvrzená, byla v řízení prokázána v tom smyslu, aby ji
soud uznal za pravdivou.140 Například, bude-li poskytovatel tvrdit, že v daném případě
učinil vše, co mu konkrétní podmínky a objektivní možnosti umožňovaly, bude jeho
důkazní břemeno spočívat v nutnosti prokázat jednak to, v čem spočívaly konkrétní
podmínky a objektivní možnosti, jež by měly být v řízení zohledněny, jednak to, že
za těchto konkrétních podmínek a objektivních možností postupoval, jak z odborného
hlediska nejlépe mohl.

6.2.2 Předmět dokazování
Předmětem dokazování, jak již bylo výše naznačeno, je to, jak v daném případě
skutečně postupoval konkrétní poskytovatel, resp. zdravotnický pracovník, jakož i to, jak
by v daném okamžiku, na daném místě a za daných podmínek měl podle pravidel vědy
a uznávaných medicínských postupů postupovat jiný náležitě rozumný poskytovatel, resp.
zdravotnický pracovník.
Pro posuzování postupu poskytovatele pak platí, že je nutno vycházet vždy
z objektivních kritérií, proto rozhodující nebude to, zda poskytovatel prokáže, že učinil vše
podle svých subjektivních schopností a znalostí, nýbrž to, zda prokáže, že byla vynaložena
taková míra úsilí, kterou je možno požadovat od každého občana, přičemž toto měřítko
musí být aplikováno konkrétně, tedy s přihlédnutím k určité situaci, a diferencovaně, tedy
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Srov. WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha : Linde Praha a.s.,
2011. s. 251. ISBN 978-80-7201-842-0.
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s přihlédnutím k postavení a poměrům poskytovatele (typicky s přihlédnutím k odbornosti
konkrétního lékaře).141
Je třeba zvláště upozornit, že odbornou úroveň poskytnutých zdravotních služeb
včetně konkrétních podmínek a objektivních možností bude vždy nutno hodnotit
individuálně případ od případu a především ex ante142, tj. na základě informací, které měl
poskytovatel, resp. zdravotnický pracovník, v danou chvíli k dispozici, a s ohledem na stav
v okamžiku, kdy byly zdravotní služby poskytnuty, nikoli v okamžiku, kdy podléhají
znaleckému zkoumání a přezkumu v rámci soudního řízení.

6.2.3 Důkazní prostředky
Kardinálními důkazními prostředky, jimiž je zjišťován skutkový stav věci, tudíž
i to, zda poskytovatel postupoval odborně správně, jsou v rámci tzv. medicínsko-právních
sporů bezpochyby zejména důkaz znaleckým posudkem a důkaz zdravotnickou
dokumentací, jakožto důkaz listinou.

6.2.3.1 Důkaz znaleckým posudkem
Zvláštní význam znaleckého posudku je dán tím, že prakticky v každém
medicínsko-právním sporu bude z povahy věci záviset rozhodnutí ve věci samé
na posouzení skutečností souvisejících s odborným postupem poskytovatele a jednotlivých
zdravotnických pracovníků, k nimž je třeba odborných znalostí (srov. § 127 odst. 1 OSŘ),
a to znalostí z oboru medicíny, jimiž soud zpravidla nedisponuje. Úloha znalce pak spočívá
jednak ve zhodnocení toho, co v řízení vyšlo najevo, z pohledu vlastních odborných
znalostí a zkušeností, jednak v podání odborného, nikoli právního, závěru. Velmi důležitá
je v tomto směru správná volba odvětví a specializace znalce, jelikož jedině tak lze
dosáhnout adekvátního odborného posouzení. Například, mělo-li dojít k odbornému
pochybení (postupu non lege artis) v souvislosti s prováděním plastické operace, nepostačí
stanovit znalce z odvětví chirurgie, ale je potřeba zvolit také vhodnou specializaci znalce,
a to chirurgii plastickou, lze totiž předpokládat, že právě znalec se specializací
na plastickou chirurgii bude mít potřebný detailní vhled do řešeného problému, který by
u znalce s jinou specializací nebo z jiného odvětví mohl chybět, což by mohlo vyústit až
ve vydání nespravedlivého meritorního rozhodnutí.

141
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Viz rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 8. 2004, sp. zn. 25 Cdo 2542/2003.
Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 7 Tdo 219/2005.
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Na podkladě znaleckých posudků soud činí právní závěr o tom, zda poskytovatel
postupoval v konkrétním případě lege artis, resp. na náležité odborné úrovni ve smyslu § 4
odst. 5 ZZS, či nikoli. Vždy je však nutno míti na zřeteli, že i znalecký posudek je stále
„jen“ jeden z důkazních prostředků a jako takový by měl být stejně jako ostatní důkazní
prostředky podroben kritickému hodnocení. Opačný přístup by jinak znamenal nepřípustné
přenesení odpovědnosti za správné zjištění skutkového stavu v rámci soudního
rozhodování ze soudu na znalce. Kritické hodnocení bude spočívat v posouzení, zda jsou
závěry znaleckého posudku náležitě odůvodněny, zda jsou podloženy obsahem nálezu, zda
bylo přihlédnuto ke všem skutečnostem, s nimiž bylo třeba se vypořádat, zda závěry
posudku nejsou v rozporu s výsledky ostatních důkazů a zda odůvodnění znaleckého
posudku odpovídá pravidlům logického myšlení, co však soud přezkoumávat nemůže, je
věcná správnost odborných závěrů.143 Nastanou-li pochybnosti o věcné správnosti závěrů
znaleckého posudku, dává zákon možnost nechat znalecký posudek přezkoumat v rámci
tzv. revizního znaleckého posudku jiným znalcem (srov. § 127 odst. 2 OSŘ), případně
vědeckým ústavem, vysokou školou nebo jinou institucí specializovanou na znaleckou
činnost (srov. § 127 odst. 3 OSŘ). Ve výjimečných a zvlášť obtížných případech
vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení pak zákon umožňuje ustanovit k podání
znaleckého posudku vědecký ústav, vysokou školou nebo jinou instituci specializovanou
na znaleckou činnost přímo (srov. § 127 odst. 3 OSŘ), přičemž může jít o takové případy,
u nichž je potřeba odborného posouzení současně z několika odvětví, či o případy
vyskytující se jen velmi zřídka.

6.2.3.2 Důkaz zdravotnickou dokumentací
Zdravotnická dokumentace musí podle zákona obsahovat mimo jiné informace
o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb
a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta
a s postupem při poskytování zdravotních služeb (viz § 53 odst. 2 písm. d) ZZS), čímž se
stává důležitým zdrojem informací pro posuzování, zda bylo při poskytování zdravotních
služeb postupováno lege artis, a tedy i jedním z klíčových důkazních prostředků. Jak již
bylo shora uvedeno, jde o důkaz listinou, a to konkrétně listinou soukromou, nikoli
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Viz rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 4. 2002, sp. zn. 25 Cdo 583/2001, in
DOLEŽAL, Adam a Tomáš DOLEŽAL. Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I. Praha : Wolters Kluwer
ČR, 2011, s. 202 - 203. ISBN 978-807-3576-769.
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veřejnou, tudíž pro ni neplatí presumpce správnosti a je nutno ji vždy kriticky posuzovat
v rámci volného hodnocení důkazů nejen z hlediska pravosti, ale také pravdivosti.
Problém nastává v okamžiku, kdy zdravotnická dokumentace není poskytovatelem
vedena řádně a kdy v ní zjevně chybí důležité údaje o poskytovaných zdravotních
službách. Otázkou je, zdali má být takový nedostatek přičítán v rámci soudního sporu k tíži
pacienta, pro něhož může neúplná zdravotnická dokumentace znamenat neunesení
důkazního břemene ve vztahu k tvrzení o protiprávnosti postupu poskytovatele, anebo
naopak k tíži poskytovatele, který nedbalým vedením zdravotnické dokumentace porušil
svou zákonnou povinnost, a na něhož by proto mělo být přeneseno důkazní břemeno
spočívající v nutnosti prokázat, že postupoval lege artis, resp. že se nedopustil
protiprávního jednání.
V rámci českého procesního práva je obecně přijímán názor, že důkazní břemeno
nelze přenášet, přesouvat či obracet, protože je vždy spjato s tvrzením toho kterého
účastníka řízení a nikdo – ani zákonodárce – jej nemůže přesouvat na jiného.144,145
Obdobný názor zastává i Nejvyšší soud České republiky, který v této souvislosti judikoval:
„…Jak vyplývá z odůvodnění napadeného rozhodnutí, odvolací soud při rozhodování
o uplatněném nároku vycházel z právního názoru, že bylo povinností žalobce prokázat
předpoklady odpovědnosti žalované za škodu, jež mu vznikla na zdraví, a to především
porušení relevantní povinnosti ze strany žalované. Tu okolnost, že žalovaná nepředložila
část zdravotnické dokumentace žalobce z doby před předmětnou operací kolene, neshledal
porušením, jež by vedlo k poškození zdraví žalobce. Odvolacímu soudu nelze vytýkat
nesprávný právní názor při posouzení věci z hlediska důkazní povinnosti účastníků
a rozložení důkazního břemene ve sporu; naopak názor dovolatele na "přechod důkazního
břemene“ nemá oprou v procesních předpisech…“146 Ve světle právě uvedeného lze tedy
mít za to, že se česká právní úprava přiklání k přístupu, podle něhož jde neúplnost
zdravotnické dokumentace spíše k tíži pacienta, nikoli k tíži takříkajíc liknavého
poskytovatele, což logicky navozuje dojem určité nespravedlnosti. Nelze však zapomínat,
že při hodnocení důkazů je soud povinen pečlivě přihlížet ke všemu, co vyšlo za řízení
najevo, včetně toho, co uvedli účastníci (viz § 132 OSŘ), tedy je povinen důkazy nejen
144

To, co je označováno za přenesení či obrácení důkazního břemene, je podle zastávaného názoru vždy jen
stanovení určité právní domněnky, kdy není nutné dokazovat tuto skutečnost, nýbrž to, že daná skutečnost
neplatí. K tomu viz § 133 OSŘ: „Skutečnost, pro kterou je v zákoně stanovena domněnka, jež připouští důkaz
opaku, má soud za prokázanou, pokud v řízení nevyšel najevo opak.“
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Srov. WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha : Linde Praha a.s.,
2011. s. 254. ISBN 978-80-7201-842-0.
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71

provést, ale také je všechny (nikoli jen vybrané) podrobit náležité úvaze a hodnocení.
Neúplná nebo chybějící zdravotnická dokumentace tudíž ještě nemusí znamenat, že soud
nedospěje k závěru, že poskytovatel postupoval non lege artis, pakliže takový závěr
odůvodňují jiné důkazy, např. důkaz znaleckým posudkem či výslechem svědků
(zdravotnických pracovníků, jiných pacientů, rodinných příslušníků pacienta apod.). Nadto
je nutno přisvědčit Nejvyššímu soudu České republiky v tom, že neúplnost zdravotnické
dokumentace sama o sobě ještě nemůže znamenat, že poskytovatel postupoval non lege
artis, jelikož takovou domněnku zákon nestanoví (srov. § 133 OSŘ).
Zajímavý je v tomto směru přístup německého práva, a to nejen k otázce chybějící
zdravotnické dokumentace, ale i k otázce důkazního břemene při odpovědnosti za lékařské
pochybení jako takového. Podle rozhodovací praxe německých soudů zakládá chybějící
zdravotnická dokumentace domněnku, že při (nezdokumentované) léčbě došlo
k léčebnému pochybení poskytovatele (Behandlugsfehler), čímž dochází k přenesení
důkazního břemene z pacienta na poskytovatele, jelikož na poskytovateli je, aby prokázal,
že k pochybení nedošlo, příp. že zdravotnická dokumentace byla vedena řádně.147
Ve vztahu k příčinné souvislosti však i nadále platí povinnost pacienta prokázat příčinnou
souvislost mezi léčebným pochybením a újmou na zdraví, s výjimkou těch případů, kdy
chybějící záznam ve zdravotnické dokumentaci poukazuje na to, že došlo k hrubému
pochybení nebo k porušení bezpečnostních pravidel a kdy soud na tomto základě rozhodne
o odlehčení (Erleichterungen) důkazního břemene také ve vztahu k příčinné souvislosti.148
Německý zákonodárce na vývoj soudní judikatury zareagoval a v § 630h odst. 3
BGB149 výslovně zakotvil právní domněnku, podle níž nezaznamená-li ošetřující lékař
ve zdravotnické

dokumentaci

pacienta

lékařsky

indikovaná

významná

opatření

(Maßnahme) a jejich výsledky nebo neuchová-li zdravotnickou dokumentaci ve smyslu
§ 630f odst. 3 BGB150, má se za to, že tato opatření vůbec neprovedl. Domněnku
neprovedení opatření pak nelze chápat jako zbavení lékaře odpovědnosti, nepochybně totiž
platí, že odpovědnost lékaře může být dána nejen v případech, kdy bylo opatření, nadto
významné, provedeno chybně, ale i v případech, kdy nebylo provedeno vůbec, ačkoli
147

Srov. RATZEL, Rudolf a Bernd LUXENBURGER. Handbuch Medizinrecht. Bonn : Deutscher
Anwaltverlag, 2008, s. 760. ISBN 978-3-8240-0778-3. Vlastní překlad.
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Srov. LAUFS, Adolf a Herbert GENZEL. Handbuch des Arztrechts : [Zivilrecht, Öffentliches Recht,
Vertragsarztrecht, Krankenhausrecht, Strafrecht]. 3., neubearbeitete Aufl. M nchen : Beck, 2002, s. 995.
ISBN 34-064-8646-0. Vlastní překlad.
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B rgerliches Gesetzbuch (německý občanský zákoník).
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Povinnost uchovat zdravotnickou dokumentaci po dobu 10 let po ukončení léčby, nevyplývá-li něco
jiného z právních předpisů.
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z medicínského hlediska provedeno být mělo. Ustanovení § 630h odst. 5 BGB zakotvuje
další významnou právní domněnku, podle níž došlo-li k hrubému léčebnému pochybení
(grober Behandlungsfehler), které je svou povahou obecně způsobilé vyvolat újmu
na životě, těle nebo zdraví, má se za to, že tuto újmu zapříčinilo toto pochybení, což platí
i tehdy, opomenul-li ošetřující lékař včas provést nebo zajistit lékařsky indikované
vyšetření, pokud by s dostatečnou pravděpodobností přineslo výsledek, který by byl
podnětem k dalšímu opatření (Maßnahme), přičemž neprovedení tohoto opatření
(Maßnahme) představuje hrubou chybu.
Na rozdíl od dosavadní české soudní a právní praxe je zde zcela evidentní tendence
nepřičítat pacientům k tíži pochybení poskytovatelů spočívající v porušení jejich
povinnosti řádně vést zdravotnickou dokumentaci, jakož i tendence v odůvodněných
případech posilovat procesní postavení pacientů. Přenesení důkazního břemene je přitom
vnímáno jako judikaturní akt spravedlnosti, a to zejména jde-li o přenesení důkazního
břemene u hrubého léčebného pochybení, které navazuje na objektivní stav, kdy
„…objasnění samotného faktického léčebného průběhu je obzvláště znesnadněno, a to
kvůli váze pochybení v postupu zdravotnického personálu a jeho významu pro léčbu…“151
De lege ferenda stojí jistě za úvahu zavedení (vyvratitelné) právní domněnky non
lege artis postupu při absenci zdravotnické dokumentace či její neúplnosti, jsem však toho
názoru, že by případně neměla být taková domněnka uplatňována zcela automaticky, nýbrž
za splnění určitých předem daných předpokladů, zejména existovala-li by důvodná
pochybnost o tom, že poskytovatel postupoval lege artis. V opačném případě by totiž
mohlo dojít k nespravedlivému zvýhodnění jedné strany na úkor druhé a tím k závažnému
zásahu do zásady rovnosti účastníků řízení.

7 Lex artis z pohledu nizozemského práva – komparace
7.1 Prameny platné právní úpravy a neprávní úpravy
Nizozemské zdravotnické právo, stejně jako české zdravotnické právo, lze
definovat jako soubor právních principů a právních norem, jejichž společným určujícím
faktorem je lidské zdraví, nelze jej proto striktně podřadit pod žádné ze základních
právních odvětví jako je např. trestní právo, správní právo nebo občanské právo, ale je
třeba jej vnímat jako do určité míry svébytnou mezioborovou kategorii, která má přesahy
151

ŠUSTEK, Petr. Kolize osobnostních hodnot v kontextu případu Colaková a Tsakiridis proti Německu
optikou německé a české právní doktríny. Jurisprudence. 2012, 7-8, s. 26. ISSN 1212-9909.
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do všech zmíněných základních právních odvětví. Stejně jako v České republice se
i v Nizozemsku vedou diskuze o tom, zda se zdravotnické právo stalo samostatným
právním odvětvím, anebo pouze jakýmsi kompilátem vybraných ustanovení právních
předpisů a stejně jako v České republice o tomto nepanuje jednoznačná shoda.
Pokud jde o jednotlivé prameny nizozemské právní a neprávní úpravy,
pro přehlednost bude s drobnými obměnami zachována struktura kapitoly 2.

7.1.1 Mezinárodní právní úprava
V úvodu ke kapitole 2 bylo řečeno, že pro výklad pojmu lex artis a ostatně
i pro úpravu poskytování zdravotních služeb jako takovou je u nás stěžejním
mezinárodním právním předpisem Úmluva o biomedicíně. Totéž ovšem nelze říci
o nizozemském právu, jelikož Nizozemsko se řadí mezi státy, které Úmluvu o biomedicíně
sice podepsaly, avšak dosud neratifikovaly (vedle např. Francie, Německa či Polska).
Do popředí se zde proto dostávají takříkajíc „standardní“ lidsko-právní úmluvy jako je
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod152 či Evropská sociální
charta153, které jsou z pohledu českého zdravotnického práva naopak poněkud
opomíjené.154
Zaměříme-li se toliko na ustanovení související s poskytováním zdravotní péče, pak
v rámci Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod je třeba upozornit zejména
na čl. 2 zakotvující právo každého na život a čl. 8 garantující právo na respektování
soukromého a rodinného života, příp. též čl. 14, podle něhož užívání práv a svobod
přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli
důvodu. V rámci Evropské sociální charty je důležitým čl. 11 upravující právo na ochranu
zdraví, smluvní strany se podle něj zavazují s cílem zajistit účinné uplatnění práva
na ochranu zdraví bud' přímo, anebo ve spolupráci s veřejnými a soukromými
organizacemi přijímat opatření zaměřená zejména na (i) odstranění příčin nemocí v co
nejvyšší možné míře, (ii) poskytování poradenských a vzdělávacích služeb na podporu
zdraví a zvýšení odpovědnosti jednotlivce v záležitostech zdraví, (iii) co největší prevenci
epidemických, endemických a jiných nemocí.
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práv a základních svobod.
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Nejen ze shora uvedených, ale i dalších mezinárodních úmluv (např.
Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech), jichž je
Nizozemsko smluvní stranou, pak lze dovodit základní povinnost státu zajistit každému
rovnou dostupnost nezbytné zdravotní péče, a to dostupnost nejen místní a časovou, ale
i kvalitativní (ve smyslu dostupnosti kvalitní zdravotní péče) a finanční.155 K otázce
standardu poskytování zdravotní péče (služeb) se však žádný ze zmíněných mezinárodněprávních předpisů nikterak nevyjadřuje, v tomto směru je tedy Úmluva o biomedicíně
poněkud unikátní.

7.1.2 Komunitární právo
Stále větší pozornost je v nizozemském zdravotnickém právu věnována úpravě
obsažené v předpisech komunitárního práva, a to zejména úpravě související s volným
pohybem zboží, osob a služeb, jakož i úpravě poskytování přeshraniční zdravotní péče.156
V českém zdravotnickém právu jde naopak o téma, které je řešeno spíše okrajově a které se
v odborných publikacích zdravotnického práva objevuje jen sporadicky (častěji se s ním
setkáme například v rámci nauky práva sociálního zabezpečení).
Ve vztahu k tématu této práce je úprava komunitárního práva spíše marginální,
za zmínku však stojí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/24/EU,
o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, a její čl. 4 vztahující se
k oblastem odpovědnosti členského státu, v němž je zdravotní péče poskytována.
Podle tohoto článku se při zohlednění zásad všeobecnosti, přístupu ke kvalitní péči,
spravedlnosti a solidarity poskytuje přeshraniční zdravotní péče (i) v souladu s právními
předpisy členského státu, v němž je zdravotní péče poskytována, (ii) podle standardů
a pokynů o kvalitě a bezpečnosti stanovených členským státem, v němž je zdravotní péče
poskytována a (iii) v souladu s právními předpisy Unie o bezpečnostních normách.
Zdůrazněna je dále zásada zákazu diskriminace z důvodu státní příslušnosti.
Z uvedeného lze mimo jiné dovodit, že pro pacienty (občany) členských států,
kterým je poskytována přeshraniční zdravotní péče v jiném členském státě, platí jakási
obdoba zásady národního zacházení, která se projevuje tak, že je těmto pacientům
poskytována zdravotní péče na stejné odborné úrovni, podle stejných standardů
a za stejných podmínek jako pacientům tuzemským.
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7.1.3 Vnitrostátní právní úprava
7.1.3.1 Nizozemská Ústava (GW)
Zaměříme-li se na jednotlivé prameny nizozemské vnitrostátní právní úpravy, je
na prvním místě potřeba zmínit bezpochyby nizozemskou Ústavu (dále „GW“157)
obsahující mimo jiné katalog základních práv a svobod. Z pohledu poskytování zdravotní
péče je významná zejména část první upravující základní práva, která jsou obecně chápána
jako základní ústavní zásady, z nichž vychází nejen nizozemský zákonodárce při tvorbě
zákonných předpisů, ale i každý, kdo tyto zákonné právní předpisy posléze interpretuje
a aplikuje. Ve vztahu k úpravě poskytování zdravotní péče je potřeba se zmínit předně čl.
10 odst. 1 GW, podle něhož má každý právo na ochranu soukromí, a čl. 11 GW zakotvující
právo na nedotknutelnost osoby, přičemž pro obě tato práva platí, že mohou být omezena
jedině zákonem.158 Obě tato práva lze vnímat jako jakousi záruku osobní svobody jedince,
který má, vztaženo na poskytování zdravotní péče, právo svobodně rozhodovat o tom, zda
a jakou zdravotní péči podstoupí či nepodstoupí s tím, že až na výjimky stanovené
zákonem, je povinností ostatních toto jeho rozhodnutí respektovat.
V rámci úpravy sociálních práv pak stojí za pozornost čl. 22 GW, který stanoví:
„Orgány přijmou opatření k podpoře zdraví obyvatelstva.“159 Ze znění citovaného
ustanovení je zřejmé, že nejde tolik o právo, kterého by se snad bylo možné dovolávat
přímo v rámci například soudního řízení, jako spíše o závazek státních orgánů dosáhnout
vytyčeného cíle, kterým je podpora zdraví obyvatelstva. Z pohledu práv a povinností
pacientů a poskytovatelů péče proto bude mnohé záviset na konkrétní podobě předpisů
nižší právní síly (zákonů), mezi něž budou nepochybně spadat i předpisy upravující
poskytování zdravotní péče, její dostupnost a úroveň jejího poskytování. Zákonodárná
činnost zákonodárce však není neomezená, významným korektivem pro tvorbu
vnitrostátních právních předpisů bude čl. 1 GW zakotvující zásadu rovného zacházení
za stejných okolností.160
Co v nizozemské Ústavě nenalezneme, je explicitní zakotvení práva na ochranu
zdraví a práva na bezplatnou zdravotní péči, resp. zdravotní péči hrazenou za podmínek
stanovených zákonem ze zdravotního pojištění, jak je upravuje čl. 31 LZPS. Dovodit je
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bude nicméně možné jednak z mezinárodních úmluv uvedených v podkapitole 7.1.1,
jednak pravděpodobně výkladem ze samotného čl. 22 GW, který užívá velmi široce hovoří
o opatřeních k podpoře zdraví.

7.1.3.2 Nizozemský občanský zákoník (BW)
Nizozemský občanský zákoník (dále „BW“161) má obdobně jako český občanský
zákoník postavení základního pramene soukromého práva. V roce 1995 se stal součástí
nizozemského občanského zákoníku tzv. Medical Treatment Contract Act (dále
„WGBO“162), neboli zákon o smlouvě o zdravotní péči, jehož přijetím byla poprvé
výslovně zakotvena práva pacientů v nizozemské vnitrostátní právní úpravě, která tak
v právních předpisech získala definitivně své místo. Cílem WGBO bylo především
nastavení obecných podmínek ve vztahu lékaře a pacienta zahrnujících vzájemná práva
a povinnosti a v neposlední řadě také upevnění nezbytné důvěry mezi těmito subjekty.163
Smlouva o zdravotní péči (dále „smlouva o péči“) je smlouva, kterou se fyzická
nebo právnická osoba, jakožto poskytovatel péče, zavazuje jiné osobě (klientovi)
při výkonu svého zdravotnického podnikání nebo profese provádět výkony v oblasti
medicíny týkající se přímo osoby klienta nebo určité třetí osoby, přičemž osoba, vůči níž
tyto výkony směřují je označována jako pacient (srov. 7:446 BW).164 Jak bylo uvedeno
v kapitole 2.2.4 úprava WGBO, resp. BW, se stala primárním vzorem právní úpravy
smlouvy o péči o zdraví v novém občanském zákoníku, tudíž není překvapením, že
základní vymezení těchto smluv, jakož i struktura jejich právní úpravy, se velmi podobají.
Smluvní stranou smlouvy o péči je vždy poskytovatel péče, tedy nikoli každý
jednotlivý lékař či jiný zdravotnický pracovník, který je u poskytovatele péče zaměstnán
a který se na péči o pacienta podílí. Právě poskytovatel péče je pak také odpovědnou
osobou z hlediska občanskoprávní odpovědnosti, jež nastupuje při porušení některé
z povinností plynoucích ze smlouvy o péči nebo ze zákona, byť se porušení povinnosti
dopustil svým jednáním některý lékař nebo jiný zdravotnický pracovník. Totéž ostatně
vyplývá i z obecných ustanovení o závazcích obsažených v knize 6 BW, kdy podle

161

Burgerlijk Wetboek.
Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.
163
Srov. ROSCAM ABBIT, Henriette. Recent Developments in Health Law in the Netherlands. European
Journal of Health Law [online]. 2006, č. 13, s. 133 - 142 [cit. 2013-06-25]. Dostupné z:
http://web.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=cce4d121-a255-478d874f-5b20cf3c8ffd%40sessionmgr111&hid=128. Vlastní překlad
164
Srov. WARENDORF, Hans, Richard THOMAS a Ian SUMNER. The Civil Code of the Netherlands.
Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2009. s. 831 – 838. ISBN 90-411-2766-6. Vlastní překlad.
162

77

ustanovení 6:74 BW se v případě každého pochybení (selhání) při plnění závazku požaduje
od osoby povinné (tj. poskytovatele péče), aby nahradila škodu, kterou tím utrpěla osoba
oprávněná (tj. pacient), ledaže takové pochybení není osobě povinné přičitatelné, přičemž
podle ustanovení 6:76 BW dále platí, že použije-li osoba povinná k plnění závazku jiné
osoby, odpovídá povinná osoba za jejich jednání, jakoby jednala sama.165
Poměrně značná část právní úpravy smlouvy o péči v BW je věnována právu
pacienta na informace a otázce udělování informovaného souhlasu, vedle toho BW
upravuje rovněž práva a povinnosti vztahující se k vedení záznamů o poskytování
zdravotní péče (povinnost poskytovatele péče vést tyto záznamy, povinnost tyto záznamy
pacientovi na vyžádání zpřístupnit, povinnost zabránit třetím osobám v přístupu k těmto
záznamům apod.), právo pacienta na ochranu soukromí, poskytování zdravotní péče
osobám s omezenou způsobilostí a další (viz 7:446 – 7:468 BW). S ohledem na téma této
práce je však třeba věnovat pozornost zejména ustanovení 7:453 BW, o němž bude blíže
pojednáno v samostatné podkapitole níže.

7.1.3.3 Individual Health Care Professions Act (BIG)
Ve volném překladu bychom mohli o tomto předpise hovořit jako o „zákoně
o profesích poskytujících individuální zdravotní péči“, jelikož však překlady názvů
zahraničních právních předpisů často působí poněkud nezvučně, bude pro tento předpis
dále užívána jeho nizozemská zkratka „BIG“166.
BIG je zákonem z roku 1993 zaměřeným na úpravu podmínek a organizace
poskytování zdravotní péče v Nizozemsku, jehož cílem je zejména zajistit poskytování
kvalitní zdravotní péče skutečnými odborníky. Na základě BIG byl z pověření
nizozemského Ministerstva zdravotnictví, sociální péče a sportu vytvořen tzv. BIG registr,
do něhož jsou za stanovených podmínek obligatorně zapisováni vybraní zdravotničtí
pracovníci, a to lékaři, lékárníci, kliničtí psychologové, zubaři, porodní asistentky
a zdravotní sestry. Zápis v tomto registru je obligatorní pro ty zdravotnické pracovníky,
kteří by v rámci své praxe chtěli užívat své profesní a akademické tituly a kteří mají
v úmyslu zvolit si profesní specializaci v některém z akreditovaných oborů. Pro ostatní
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zdravotnické pracovníky (např. pro farmaceutické asistenty, dermatology, logopedy,
ortopedy, dentisty) zápis obligatorní není.167
Hlavní důvod, proč se o tomto zákoně zmiňuji, však není úprava registrace
zdravotnických pracovníků, nýbrž úprava tzv. vyhrazených zdravotních výkonů. Jde
o takové zdravotní výkony, které mohou být provedeny pouze lékaři, příp. vybranými
skupinami osob (zubaři, porodní asistentky, zdravotní sestry). BIG zmiňuje celkem 13
zdravotních výkonů, které jsou považovány za vyhrazené s tím, že tento výčet má
zahrnovat takové zdravotní výkony, které jsou pro pacienty pokládány za nejrizikovější,
a u kterých je tudíž nezbytné bezvýhradně trvat na tom, aby byly prováděny pouze odborně
kvalifikovanými osobami.168 Mezi vyhrazené zdravotní výkony se řadí chirurgické
výkony, porodní asistence, cévkování, vpichování injekcí, punkce, léčba pomocí
„elektrošoků“, anestezie, užití ionizujícího záření, výkony spojené s asistovanou
reprodukcí a další. Důvodem pro přijetí této úpravy byla snaha reagovat na dlouhotrvající
faktický stav, kdy podle původní úpravy sice byli oficiálně oprávněni poskytovat zdravotní
péči pouze lékaři a zdravotničtí pracovníci (tzv. monopolistický systém), vedle nich
nicméně paralelně fungovali tzv. lidoví léčitelé, kteří však za svou „nedovolenou“ činnost
byli postižitelní teprve v okamžiku, kdy pacientovi způsobili újmu na zdraví nebo v lepším
případě už v okamžiku, kdy jejich činnost začala představovat reálné nebezpečí pro veřejné
zdraví. Nadto se ukázalo, že i někteří kvalifikovaní lékaři využívají metody alternativní
medicíny (např. čínské medicíny). Přehodnocení vztahu alternativní a moderní medicíny
a případné nastavení určitého právního rámce se tedy ukázalo jako nejen vhodné, ale
i potřebné. Výsledkem odborných diskuzí (nejen na úrovni právní, ale i odborné
medicínské) pak bylo právě sestavení seznamu vyhrazených výkonů. Napříště tedy léčitelé
mohou poskytovat v omezeném rozsahu zdravotní péči, ovšem v okamžiku, kdy provedou
některý z výkonů zařazených mezi vyhrazené zdravotní výkony, bude možné je potrestat,
a to bez ohledu na to, zda svým jednáním ohrozil veřejné zdraví nebo způsobil újmu
na zdraví, přičemž sankcí může být pokuta a/nebo trest odnětí svobody.169 170
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Je nutné míti na paměti, že na rozdíl od lékařů a jiných zdravotnických pracovníků
nejsou léčitelé vázáni profesními standardy, pravidly vědy, a tedy ani povinností
postupovat lege artis. Jejich činnost lze považovat do určité míry za nahodilou, jelikož se
neopírá o žádné exaktní a ověřitelné poznatky vědy a neklade v podstatě žádné nároky
na úroveň vzdělání ani odbornost postupu léčitele. Dovodit jejich právní odpovědnost
v případech, kdy dojde ke zhoršení zdravotního stavu nemocného (pacienta) v souvislosti
s postupem léčitele, je proto poněkud problematické, což platí jak pro Nizozemsko, tak
pro Českou republiku.
Navzdory tomu však existuje řada lidí, kteří z různých důvodů alternativní
medicínu upřednostňují. Jako pozitivní tudíž vnímám postoj nizozemského zákonodárce,
který se rozhodl umožnit pacientům (nemocným) zvolit si mezi léčbou podle metod
alternativní či moderní medicíny, pakliže o to sami stojí, s tím, že v zájmu ochrany zdraví
pacientů omezil možnost této volby toliko v případech, kdy mají být poskytnuty takové
zdravotní výkony, které pro pacienty představují zásadní zásah do jejich tělesné a duševní
integrity a které jsou spojeny se zvýšeným rizikem komplikací a negativních dopadů
na zdraví pacienta. Požadavek, aby tyto zdravotní výkony byly prováděny odborně
kvalifikovanými a vzdělanými lékaři a podle pravidel vědy založených na objektivních
důkazech o jejich bezpečnosti a účinnosti je zde zcela nepochybně namístě.
Český právní řád výkon (lidového) léčitelství prozatím nikterak nereflektuje.
Veškeré zdravotní služby jsou v České republice oprávněni poskytovat pouze
poskytovatelé

ve

smyslu

zákona

o

zdravotních

službách,

což

odpovídá

tzv. monopolistickému systému. Vnímáme-li tento stav tak, že péče o zdraví je svěřena
kvalifikovaným odborníkům, pak jej pravděpodobně nelze označit za špatný. Nicméně se
obávám, že obdobně jako svého času v Nizozemsku zde právo poněkud pokulhává
za praxí.
Jako první pozitivní změnu vnímám přijetí nového občanského zákoníku, který
v rámci právní úpravy práva na duševní a tělesnou integritu zakotvuje obecný zákaz zásahu
do integrity jiného člověka bez jeho souhlasu uděleného s vědomím o povaze zásahu a jeho
možných následcích, a dále povinnost vysvětlit srozumitelně povahu zákroku osobě, na níž
má být zákrok proveden (viz § 93 a násl. NOZ), což je povinnost, která byla dosud
explicitně zakotvena jen ve vztahu k poskytování zdravotních služeb (a dříve zdravotní
péče). De lege ferenda pak stojí za úvahu, zda nestanovit podrobnější právní rámec
http://web.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=cce4d121-a255-478d-874f5b20cf3c8ffd%40sessionmgr111&vid=17&hid=128. Vlastní překlad.
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poskytování péče v oboru léčitelství, což se ovšem neobejde bez diskuze s odborníky
zejména z oboru medicíny, jelikož hlavním účelem nadále zůstává primárně ochrana zdraví
pacientů (nemocných). Vnímám, že provozování léčitelství lze jen stěží vázat na splnění
odborných kvalifikačních podmínek spočívajících v prokázání patřičného vzdělání
a odbornosti například vysokoškolským diplomem nebo maturitním vysvědčením, jako
poměrné zdařilý se mi proto jeví nizozemský model, který se tomuto problému vcelku
elegantně vyhnul.

7.1.4 Prameny neprávní úpravy – clinical guidelines
Klinické postupy (clinical guidelines) lze definovat jako doporučení, která mají
pomoci nejen lékařům, ale i pacientům, při volbě zdravotní péče odpovídající daným
specifickým klinickým okolnostem. Obsahovat mohou například poučení o tom, jaký
diagnostický nebo screeningový test zvolit, jak provést zdravotní nebo chirurgický výkon,
jak dlouho by měla trvat hospitalizace pacienta a další. Jejich smysl pak spočívá především
v zakotvení určitého mechanismu pro zvyšování kvality zdravotní péče a v podpoře
vedoucí k dosažení určité konzistentnosti při poskytování zdravotní péče tím, že vymezují,
jak by měla za daných podmínek vypadat efektivní léčba a „nejlepší praxe“ (best
practice).171
Stále ovšem platí, že jde o postupy nezávazné, což ostatně několikrát judikovaly
i nizozemské soudy, které sice v medicínsko-právních sporech přiznávají klinickým
postupům velkou míru relevance, jedním dechem však dodávají, že je povinností lékařů
a jiných profesionálů poskytujících zdravotní péči odchýlit se od klinických postupů,
pakliže to odůvodňují okolnosti případu. Jde zejména o případy, kdy odlišný postup
vyžaduje individuální zdravotní stav pacienta.172
Pokud bychom v rámci českého zdravotnického práva hledali ekvivalent klinických
postupů, byly by jím obecně prameny neprávní úpravy, o nichž bylo pojednáno
v podkapitole 2.3.3. Troufám si říci, že svou povahou jsou klinickým postupům nejbližší
doporučené postupy ČLS JEP. Společné rysy spatřuji zejména v jejich doporučující
povaze, jejich vysoké relevanci z pohledu medicínské praxe i soudního rozhodování
a v neposlední řadě ve skutečnosti, že v obou případech jde o postupy vytvářené, nikoli
zákonodárci, nýbrž odborníky sdruženými v profesních organizacích (viz níže). Na rozdíl
171

Srov. SYRETT, Keith. Law, legitimacy and the rationing of healthcare: a contextual and comparative
perspective. New York : Cambridge University Press, 2007. s. 66. ISBN 05-218-5773-2. Vlastní překlad.
172
Srov. DEN E TER, André a Martin BUIJSEN. Medical Law in the Netherlands. Alphen aan den Rijn :
Kluwer Law International, 2013. s. 44. ISBN 978-90-411-4732-5. Vlastní překlad.
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od klinických postupů však u doporučených postupů ČLS JEP není tak viditelně
proklamována snaha o zvyšování efektivity či dosahování konzistentnosti při poskytování
zdravotní péče (zdravotních služeb), do popředí naopak vystupuje snaha o šíření odborné
osvěty, rozvoj lékařské vědy a zvyšování odborné úrovně.173 Tou nejviditelnější odlišností
je nicméně skutečnost, že doporučené postupy ČLS JEP a ostatně i ostatní prameny
neprávní úpravy v České republice jsou určeny výhradně odborníkům, zatímco nizozemské
klinické postupy mají sloužit rovněž potřebám pacientů. V praxi to může vypadat tak, že je
vytvořena dvojí verze klinického postupu, a to odborná verze pro profesionály a vedle ní
zpravidla (ne vždy) laická verze pro pacienty.174 Klinické postupy pro pacienty však mají
sloužit jen jako doprovodná informace, která má pacientovi pomoci v rozhodování, zda
podstoupí či nepodstoupí zdravotní výkon, nemohou proto nahradit právo pacienta
na informace v souvislosti s udělováním informovaného souhlasu (srov. 7:448 odst. 3
WGBO)175.
Za hlavní tvůrce klinických postupů lze označit jednak tzv. Dutch Institute
for Healthcare Improvement (CBO), jednak tzv. The Royal Dutch Medical Association
(KNMG). Prvně zmíněná CBO je organizací zaměřenou obecně na zvyšování kvality
zdravotní péče a zvyšování bezpečnosti pacienta, jádrem její činnosti je zejména tvorba
klinických postupů, ověřování a implementace nových metod či tvorba nástrojů přezkumu
kvality zdravotní péče, vedle toho působí jako referenční a výzkumný ústav a vzdělávací
institut.176 KNMG je pak profesní organizací sdružující lékaře v Nizozemsku, která v rámci
své činnosti kromě zpracovávání klinických postupů rovněž zastupuje a hájí zájmy lékařů
v jednáních s orgány moci výkonné, se zdravotními pojišťovnami, sdruženími pacientů
a jinými zdravotnickými organizacemi. Její činnost zasahuje do všech oblastí poskytování
zdravotní péče od lékařské vědy a etiky až po zdravotnické právo.177

173

Srov. Poslání ČLS JEP. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně [online]. 2013 [cit. 2013-0625]. Dostupné z: http://www.cls.cz/poslani.
174
Viz např. Diliguide. Centraal BegeleidingsOrgaan [online]. 2013 [cit. 2013-06-25]. Dostupné z:
http://www.diliguide.nl.
175
§ 448 odst. 3 WGBO: „Poskytovatel může nepodat shora uvedenou informaci pacientovi pouze v rozsahu,
v jakém by její poskytnutí zřejmě způsobilo pacientovi vážnou újmu…“ (vlastní překlad). Blíže viz
WARENDORF, Hans, Richard THOMAS a Ian SUMNER. The Civil Code of the Netherlands. Alphen aan
den Rijn : Kluwer Law International, 2009. s. 831 – 838. ISBN 90-411-2766-6.
176
Srov. About CBO. Dutch Institute for Healthcare Improvement CBO [online]. 2013 [cit. 2013-06-26].
Dostupné z: http://www.cbo.nl/en/About-CBO/. Vlastní překlad.
177
Srov. About KNMG. The Royal Dutch Medical Association (KNMG) [online]. 2013 [cit. 2013-06-26].
Dostupné z: http://knmg.artsennet.nl/Over-KNMG/About-KNMG.htm. Vlastní překlad.
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7.2 Standard poskytování zdravotní péče
7.2.1 Pojem zdravotní péče
Dříve než přistoupím k samotnému výkladu standardu zdravotní péče, pokládám
za nezbytné vymezit, co zdravotní péče z pohledu nizozemského práva, přesněji z pohledu
BW, zahrnuje. Nutno dodat, že BW neužívá přímo pojem zdravotní péče, nýbrž hovoří
o „výkonech v oblasti medicíny“.178 179
Co vše se rozumí výkony v oblasti medicíny, vymezuje ustanovení 7:446 odst. 2, 3
BW, které zde řadí:
a) veškeré výkony – zahrnující vyšetření a poskytování medicínských (odborných)
konzultací – týkající se přímo osoby (pacienta), jejichž účelem je léčba nemocí,
předcházení nemocem, posuzování zdraví nebo poskytnutí pomoci při porodu;
b) výkony jiné než uvedené pod písmenem a), které se přímo týkají osoby (pacienta)
a které jsou prováděny lékaři nebo zubaři v rámci jejich (odborné) způsobilosti;
c) návštěvní péči a ošetřování pacienta (ve smyslu ošetřovatelské péče – pozn.
autora), jakož i zaopatření pacienta po materiální stránce v rámci provádění těchto
činností.180
Pozornost je třeba věnovat zejména písmenu b), díky němuž je možné pod výkony
v oblasti medicíny zahrnout i tzv. neléčebné výkony, jakož i výkony lékařů a zubařů, které
český zákon o zdravotních službách neřadí přímo pod zdravotní péči, nýbrž pod širší
pojem zdravotní služby. Jde zejména o zdravotní výkony související s poskytováním
zdravotnické záchranné služby a výkony související s poskytováním tzv. specifických
zdravotních služeb. Pod písmeno b) tak budou spadat výkony týkající se umělého přerušení
těhotenství (interrupce), sterilizace, umělého oplodnění, transplantací od živých i mrtvých
dárců, jakož i výkony související s výzkumem na lidských zárodečných buňkách, přičemž
obdobně jako v českém právním řádu jsou i v Nizozemku tyto výkony upraveny
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„…acts in the field of medicine…“ Srov. WARENDORF, Hans, Richard THOMAS a Ian SUMNER. The
Civil Code of the Netherlands. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2009. s. 831 – 838. ISBN
90-411-2766-6. Vlastní překlad
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V původním znění „…handelingen op het gebied van de geneeskunst…“, což v doslovném překladu
znamená „…jednání v oblasti medicíny…“ Blíže viz Wet- en regelgeving. Overheid.nl [online]. 2013 [cit.
2013-07-04].
Dostupné
z:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel7/Afdeling5/Artikel446/geldigheidsdatum_04-07-2013.
Vlastní překlad.
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Srov. WARENDORF, Hans, Richard THOMAS a Ian SUMNER. The Civil Code of the Netherlands.
Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2009. s. 831 – 838. ISBN 90-411-2766-6. Vlastní překlad.
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samostatnými zákony181 upravujícími předpoklady pro jejich provedení, jakož i požadavky
na personální a věcné vybavení poskytovatele péče, který daný typ výkonů poskytuje.
Po vzoru BW obsahuje i právní úprava smlouvy o péči o zdraví v novém
občanském zákoníku ustanovení vymezující okruh výkonů, na něž se tato smlouva
vztahuje, a to v § 2637 NOZ. Souhrnně přitom hovoří o péči o zdraví, která zahrnuje úkon,
prohlídku nebo radu a všechny další služby, které se týkají bezprostředně ošetřovaného
a které jsou vedeny snahou zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav. V porovnání s BW je
vymezení péče o zdraví v NOZ o poznání stručnější, nicméně uvážíme-li, že v podstatě
o všech výkonech uvedených výše pod písmeny a) až c) bude možné říci, že jejich účelem
je zlepšení či alespoň zachování zdravotního stavu pacienta, pak lze dojít k tomu, že rozsah
výkonů v oblasti medicíny podle nizozemského práva a rozsah péče o zdraví podle
českého práva je v podstatě stejný. V potaz je pak třeba vzít rovněž zákon o zdravotních
službách, jakožto lex specialis k novému občanskému zákoníku. Ten rozlišuje mezi
pojmem zdravotní služba (viz § 2 odst. 2, 3 ZZS) a užším pojmem zdravotní péče (viz § 2
odst. 4 ZZS)182, přičemž se zřetelem na shora uvedené, zejména s ohledem na výkony
uvedené pod písmenem b), lze říci, že výkony v oblasti medicíny ve smyslu BW svým
rozsahem odpovídají spíše širšímu pojmu zdravotní služba.

7.2.2 Standard dobrého (pečlivého) poskytovatele péče
Původem latinský pojem lex artis bychom v nizozemské právní úpravě, jakož
i v odborné literatuře hledali pravděpodobně marně, to ovšem neznamená, že by
nizozemští lékaři a jiní zdravotničtí pracovníci nebyli vázáni povinností jednat při výkonu
své profese náležitě odborně. Takovou povinnost jim ukládá ustanovení 7:453 BW
zakotvující standard dobrého (pečlivého) poskytovatele.183 Podle tohoto ustanovení je
poskytovatel péče povinen při výkonu své činnosti postupovat s péčí dobrého (pečlivého)
poskytovatele péče a jednat v souladu se svými povinnostmi, které pro něj vyplývají
z profesních standardů platných pro poskytovatele péče.184 Tato povinnost pak nebude
181

Např. Wet Afbreking Zwangerschap (zákon o umělém přerušení těhotenství), Wet Orgaandonatie (zákon
o darování orgánů), Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (zákon o umělém oplodnění) a další.
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K podrobnějšímu výkladu blíže viz podkapitola 1.1.
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V původním znění „…de zorg van een goed hulpverlener…“, což by bylo možné doslovně přeložit jako
„péči dobrého poskytovatele“. Blíže viz Wet- en regelgeving. Overheid.nl [online]. 2013 [cit. 2013-07-04].
Dostupné
z:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel7/Afdeling5/Artikel453/geldigheidsdatum_04-07-2013.
Vlastní překlad.
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Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2009. s. 831 – 838. ISBN 90-411-2766-6. Vlastní překlad.
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dopadat jen na poskytovatele péče, jakožto osobu zavázanou ze smlouvy o péči, nýbrž
i na jednotlivé lékaře a jiné zdravotnické pracovníky, které poskytovatel péče k plnění
závazku ze smlouvy o péči použil a za jejichž pochybení poskytovatel péče odpovídá
(viz 6:76 BW).
Z poměrně široké formulace požadavku odbornosti, jak je zakotven v ustanovení
7:453 BW, je evidentní, že cílem nizozemského zákonodárce nebylo nadměrně regulovat
a omezovat odborný postup lékaře a tím i samotný vztah mezi poskytovatelem péče, resp.
lékařem, a pacientem. Značný prostor zde byl ponechán odborné stránce poskytování
zdravotní péče, jakož i individuálnímu přístupu v každém jednotlivém případě, což nelze
hodnotit jinak než pozitivně, uvážíme-li, nakolik specifickou a odbornou činností
poskytování zdravotní péče je.
Poukázat je nutno na to, že ani podle nizozemského práva nemůže poskytovatel
péče garantovat výsledek léčby, nýbrž „jen“ to, že bude postupovat odborně správně
a vyvine dostatečné úsilí k tomu, aby bylo chtěného výsledku dosaženo. Jinými slovy
závazek mezi poskytovatelem péče a pacientem je závazkem vynaložit veškeré možné úsilí
(obligation of effort), nikoli závazkem dosáhnout konkrétního výsledku (obligation
of result). Pro dosažení úspěchu v případném soudním sporu si proto poškozená strana
(pacient) nevystačí s pouhým prokázáním toho, že nastal škodlivý následek, ale vedle toho
bude povinna prokázat, že ze strany poskytovatele péče nebylo vyvinuto takové úsilí, jaké
lze od náležitě kompetentního a pečlivého poskytovatele péče za obdobných podmínek
očekávat.185 V návaznosti na právě uvedené lze mít za to, že standard dobrého (pečlivého)
poskytovatele péče odpovídá standardu nejlepšího poskytovatele péče v daném místě, čase
a za daných okolností, nikoli standardu nejlepšího existujícího poskytovatele péče,
připodobnit bychom to mohli ke vztahu dostupné a ideální medicíny (viz podkapitola 3.3).
K podmínkám poskytování zdravotní péče nizozemská odborná literatura
s odkazem na ustálenou soudní judikaturu dále uvádí, že i ty mohou být významné
při hledání odpovědi na otázku, zda může být poskytovatel péče odpovědný za škodu
(újmu) způsobenou při poskytování zdravotní péče, přičemž tyto podmínky mohou vyznít
jak v jeho prospěch, tak v jeho neprospěch. Jako příklad je uveden ilustrativní případ
lékaře, který se dopustil chyby v důsledku nedostatku spánku, kdy o okolnosti svědčící
spíše ve prospěch lékaře lze hovořit tehdy, byl-li nedostatek spánku zapříčiněn tím, že
lékař zastupoval své nemocné kolegy, v důsledku čehož nespal 24 hodin, zatímco
185

Srov. DEN E TER, André a Martin BUIJSEN. Medical Law in the Netherlands. Alphen aan den Rijn :
Kluwer Law International, 2013. s. 66. ISBN 978-90-411-4732-5. Vlastní překlad.
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o okolnosti svědčící v neprospěch lékaře by bylo možné hovořit tehdy, byl-li by nedostatek
spánku zapříčiněn ryze nedbalostí lékaře a jeho neprofesionálním přístupem.186
Pokud jde o profesní standardy, o nichž je zmínka ve druhé části ustanovení 7:453
BW, ačkoli Nizozemsko patří mezi státy, které neratifikovaly Úmluvu o biomedicíně, lze
v tomto směru v podstatě odkázat na to, co bylo řečeno k čl. 4 Úmluvy o biomedicíně
a k výkladu vztahujícímu se k profesním standardům v podkapitole 2.1. Jen stěží si lze
totiž představit, že by profesní standardy podle BW představovaly něco jiného než pravidla
a poznatky lékařské vědy odrážející stav lékařského umění. I v Nizozemsku pak platí, že
tyto standardy mají typicky formu neprávní úpravy (clinical guidelines) a vycházejí
z odborné praxe, nikoli z vůle zákonodárce.
Pro srovnání ustanovení § 2643 odst. 1 NOZ stanoví, že poskytovatel postupuje
podle smlouvy s péčí řádného odborníka, a to i v souladu s pravidly svého oboru. Inspirace
nizozemským občanským zákoníkem je tedy i v tomto případě zjevná. Opět je však třeba
pamatovat rovněž na zákon o zdravotních službách, jehož výklad náležité odborné úrovně
v § 4 odst. 5 ZZS bude pravděpodobně pokládán v rámci českého práva za primární.
Ve vztahu k nizozemské úpravě standardu poskytování zdravotní péče, resp. provádění
výkonů v oblasti medicíny, lze o definici náležité odborné úrovně podle § 4 odst. 5 ZZS
říci, že na rozdíl od ustanovení 7:453 BW již zjevně zohledňuje vývoj dosavadní
rozhodovací soudní praxe a staví na jisto, že při posuzování odborné úrovně je relevantním
kritériem nejen dodržení profesních standardů, ale i respektování individuality pacienta
a ohled na konkrétní podmínky, za nichž bylo o pacienta pečováno.
Jelikož v nizozemském právu nenajdeme žádný lex specialis k BW, který by
obdobně jako zákon o zdravotních službách postup poskytovatele péče z pohledu
požadované odborné úrovně dále modifikoval, můžeme ustanovení 7:453 BW označit
za jakési legální vymezení lex artis z pohledu nizozemského práva.

7.2.3 Ekonomické podmínky a rationing z pohledu nizozemského práva
V předchozí

podkapitole bylo

uvedeno, že

v rámci posuzování postupu

poskytovatele péče při provádění výkonů v oblasti medicíny lze přihlížet také
k podmínkám, za nichž byl výkon prováděn. Obdobně jako při výkladu náležité odborné
úrovně v kapitole 3 se proto i zde nabízí otázka, zda mohou ekonomické podmínky tvořit
součást standardu dobrého (pečlivého) poskytovatele péče, resp. zda mohou a mají být
186

Ibid. s. 67.
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zohledňovány, jelikož ani Nizozemsko není výjimkou, pokud jde o omezené finanční
zdroje zdravotnického systému.
V podkapitole 3.3.2.2 byl v této souvislosti zmíněn institut tzv. rationingu, jímž se
stále častěji zabývá i nizozemská právní nauka. Rationing, v doslovném překladu
„přídělový systém“, se uplatňuje za situace, kdy je s ohledem na omezené ekonomické
možnosti v podstatě nereálné poskytnout zdravotní péči všem, kdo ji žádají, a je tedy nutné
rozhodnout, komu zdravotní péče bude poskytnuta a komu nikoli, případně komu bude
poskytnuta péče alternativní. Jde o soubor různých kritérií, přičemž velmi často se
do popředí dostávají kritéria ekonomická, zatímco kritéria odborná (ve smyslu
medicínském) jsou odsouvána takříkajíc na vedlejší kolej. Teorie pak rozlišuje mezi
rationingem implicitním a explicitním.
Charakteristickým rysem implicitního rationingu je skutečnost, že nemá žádná
předem jasně daná pravidla, a je tedy výhradně na poskytovateli péče, resp. konkrétním
lékaři, komu a za jakých podmínek se rozhodne omezeně dostupnou péči poskytnout.
Právě nepředvídatelnost, netransparentnost a neobjektivnost pak představuje nejzávažnější
nedostatek implicitního rationingu.
Dá se říci, že pravým opakem je rationing explicitní vycházející naopak z výslovně
daných požadavků známých předem jak poskytovatelům péče, tak pacientům. Takovými
požadavky mohou být například požadavek vhodnosti, bezpečnosti a efektivnosti
pro zdravotní stav pacienta (s ohledem na anamnézu, diagnózu, věk, šanci na vyléčení
apod.), požadavek existence důkazů o účinnosti dané péče, požadavek potřebnosti
z medicínského hlediska, požadavek přiměřenosti nákladů a další. Nezanedbatelným
přínosem explicitního rationingu je kromě jeho větší transparentnosti skutečnost, že
vychází z jakéhosi širšího konsensu mezi odborníky, jde-li o kritéria zahrnutá např.
v klinických postupech (clinical guidelines), případně z konsenzu na úrovni samotného
zákonodárného sboru, jde-li o kritéria plynoucí přímo z právních předpisů, rozhodování
tedy nezávisí na „zvůli“ konkrétního jedince (poskytovatele péče či lékaře). Rationing
(přídělový systém)

se

díky tomu

stává

objektivnějším,

spravedlivějším,

lépe

přezkoumatelným a snad i přijatelnějším pro dotčeného pacienta.
Co se týče současného nizozemského zdravotnického systému, ten se zatím stále
potýká s převládajícím rationingem implicitním, který je obecně vnímán velmi negativně.
Z právního hlediska je v této souvislosti zdůrazňováno základní právo každého na rovné
zacházení, jehož omezení v rámci poskytování zdravotní péče může být ospravedlnitelné
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pouze tehdy, vychází-li z objektivních medicínských kritérií a respektuje-li potřebnost
zdravotní péče, přičemž tato tento závěr je dovozován z předpisů mezinárodního práva
(předně z lidsko-právních úmluv), z nizozemské Ústavy, jakož i z pravidel medicínské
etiky. Rozhodování na základě jiných než medicínských kritérií (včetně ekonomických) je
pak vnímáno jako významný zásah do tohoto práva, který může vyústit až v nepřípustnou
diskriminaci a v konečném důsledku i v porušení práva na ochranu lidské důstojnosti.187
Konkrétní podoba přídělového systému v Nizozemsku je prozatím stále věcí
odborné diskuze, je nicméně zřejmé, že bez nastavení transparentních, spravedlivých
a efektivních kritérií pro rozhodování o poskytnutí konkrétní péče se současný
zdravotnický systém neobejde, má-li být do budoucna ekonomicky udržitelný a má-li být
prost svévolných a pro pacienty mnohdy škodlivých rozhodnutí. De lege ferenda se
z dosavadního vývoje jeví jako přínosné nastavit kritéria přídělového systému takříkajíc
na míru pro určité skupiny pacientů (s určitou diagnózou), jelikož kritéria vhodná
pro pacienty s méně závažnými nemocemi nemusejí být vždy stejně vhodná pro pacienty
trpící závažnými chorobami. Nezohlednění specifik jednotlivých typů onemocnění by tak
mohlo vést k tomu, že by se přijatá (univerzální) kritéria rationingu stala v praxi de facto
neaplikovatelná.

Uvažováno je o vytvoření jakýchsi praktických postupů (practice

guidelines), jež lze připodobnit k postupům klinickým, o nichž byla řeč v podkapitole
7.1.4. Tyto praktické postupy by pak stanovovaly určitý doporučený medicínský postup
při současném zohlednění obecných principů rationingu, a to principu nezbytnosti (ve
vztahu k zdravotnímu stavu pacienta), účinnosti a hospodárnosti, zároveň při zohlednění
zmíněných specifik jednotlivých druhů onemocnění.188
Ze shora uvedeného rovněž vyplývá odpověď na otázku položenou v prvním
odstavci této podkapitoly, v níž bylo uvažováno, zda mohou i ekonomické podmínky tvořit
součást standardu dobrého (pečlivého) poskytovatele péče, přičemž je evidentní, že
rozhodování poskytovatele péče, a tedy i lékaře, při péči o pacienta by mělo vycházet
předně z jeho odborných (medicínský) znalostí a zkušeností a nemělo by být motivováno
hledisky ekonomickými.
Ačkoli lze rationing bezpochyby označit za téma velmi kontroverzní pohybující se
často na hranici medicínské etiky, lze předpokládat, že se jím do budoucna bude muset
nevyhnutelně zabývat každý zdravotnický systém, jelikož pomyslné nůžky mezi
187
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neomezenými přáními pacientů a omezenými možnostmi finančních zdrojů se
s dynamickým rozvojem medicíny rozevírají čím dál více. Vždy nepochybně bude
existovat alternativa spočívající v přehlížení tohoto problému, v konečném důsledku na ni
však budou doplácet samotní pacienti, a to tím nejcennějším, co mají – vlastním zdravím.
Byť je Nizozemsko teprve ve fázi diskuzí nad možnou podobou přídělového systému a je
velkým otazníkem, k jakým opatřením nakonec přistoupí, pokládám dosavadní vývoj
respektující odbornou stránku poskytování zdravotní péče za velmi podnětný a hodný
pozornosti.

7.2.4 Medicínská a léčebná pochybení
C. Stolker, jeden z předních nizozemských odborníků na zdravotnické právo,
rozlišuje 4 kategorie medicínských pochybení, a to (i) informační pochybení, (ii) léčebná
pochybení, (iii) vady vybavení a (iv) organizační pochybení. 189
Zde si dovolím připomenout kapitolu 4 týkající se vztahu mezi postupem non lege
artis stricto sensu a non lege artis largo sensu, kdy za postup non lege artis stricto sensu
bylo považováno pochybení odborné (rozpor s pravidly umění), zatímco za postup non
lege artis largo sensu bylo označeno pochybení medicínsko-právní, které se vztahovalo
na oblast komunikace, předávání informací a organizace poskytování zdravotních služeb.
Z tohoto pohledu bychom mohli i shora popsaná medicínská pochybení podle C. Stolkera
rozdělit na pochybení odborná a pochybení medicínsko-právní, přičemž v prvém případě
bychom mohli hovořit o jakémsi porušení standardu dobrého (pečlivého) poskytovatele
v užším smyslu, kde by spadala pochybení léčebná (viz bod ii), a ve druhém případě
o porušení standardu dobrého (pečlivého) poskytovatele v širším smyslu, kde by spadala
pochybení informační, organizační a související s vadami vybavení (viz bod i, iii, iv). Jde
nicméně o úvahu pouze teoretickou, která se v nizozemském zdravotnickém právu
nevyskytuje, jinými slovy standard dobrého (pečlivého) poskytovatele péče je zde vnímán
toliko jako standard odborný, a i proto se nadále zaměřím jen na pochybení léčebná,
jelikož právě ta jsou v tomto ohledu relevantní.
Léčebná pochybení při poskytování zdravotní péče obecně představují porušení
povinnosti poskytovatele péče, resp. jednotlivých zdravotnických pracovníků, jednat s péčí
dobrého (pečlivého) poskytovatele péče a v souladu s profesními standardy, tedy tak, jak
189
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ukládá ustanovení 7:453 BW. Na rozdíl od ostatních zmíněných kategorií medicínských
pochybení jde v tomto případě primárně o pochybení spočívající v postupu v rozporu
s názory medicínské vědy a obecně uznávanými odbornými postupy, zatímco rozpor
s právními předpisy je zde až jakýmsi druhotným znakem.
V jedné ze svých nejvýznamnějších publikací se C. Stolker pokouší klasifikovat
jednotlivá léčebná pochybení, kdy rozlišuje:
a) pochybení při operaci zahrnující nedostatečnou sterilitu, komplikace a zanechání
cizího předmětu (corpus alienum) v těle pacienta;
b) pády pacientů, které jsou zpravidla pokládány za ošetřovatelské pochybení;
c) vadnou intubaci nebo intubaci za použití hrubé síly, která způsobí poškození
zubů;
d) vpichování injekcí, kdy doktor nebo zdravotní sestra podá léčivý přípravek buď
zcela špatný, anebo ve špatném množství;
e) chybnou léčbu zlomených končetin;
f) chybnou sterilizaci.190
Mám nicméně za to, že tento poměrně kazuistický výčet nereflektuje veškerá v úvahu
přicházející pochybení související s poskytováním zdravotní péče a ačkoliv se jeví jako
taxativní, nelze jej dle mého názoru ani zdaleka pokládat za úplný. Zcela opomenuta byla
například pochybení diagnostická, pochybení léčebná související s porodnictvím a řada
dalších. Otázkou ovšem je, zda je výčet léčebných pochybení vůbec nutný, resp. zda je
nutný pro jiný účel než pro výuku a studium zdravotnického práva, kde může sloužit jako
určitý praktický vhled do tématu. Zní-li odpověď na tuto otázku tak, že nutný není, pak lze
mít za to, že jako ilustrativní přehled nejčastějších případů léčebných pochybení, je tento
výčet vcelku dostačující.
Podrobný popis všech shora popsaných pochybení by v mnohém opakoval, co již
bylo řečeno zejména v kapitole 4, proto se dále zaměřím pouze na pochybení uvedené
pod písmenem f), o němž zatím řeč v této práci nebyla. K chybně provedené sterilizaci se
totiž váže velmi zajímavý a poměrně kontroverzní institut zvaný wrongful birth, v překladu
„nechtěné narození“.
Žaloby typu wrongful birth jsou žaloby, k nimž jsou aktivně legitimováni rodiče
„nechtěného“ dítěte, kteří se stali rodiči v důsledku pochybení třetí strany (poskytovatele
190
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péče) a navzdory tomu, že z různých důvodů (zpravidla finančních) již další dítě
nechtěli191, případně navzdory tomu, že nechtěli, aby se narodilo pouze dítě, o něž ve sporu
jde (např. pro závažnou genetickou poruchu tohoto dítěte zjištěnou prostřednictvím testů
prenatální diagnostiky již během těhotenství). Žaloba wrongful birth tedy může souviset
s narozením jak zdravého, tak zdravotně postiženého „nechtěného“ dítěte. V rámci
soudního řízení se pak rodiče „nechtěného“ dítěte domáhají náhrady újmy sestávající
z náhrady nákladů na výchovu a výživu dítěte (majetková újma) a náhrady nemajetkové
újmy matky související s těhotenstvím a porodem, kterým musela projít, jakož i náhrady
nemajetkové újmy matky a otce spočívající v zásahu do jejich soukromého a rodinného
života.192
Pochybení poskytovatele péče pak může spočívat konkrétně v nesprávném
provedení interrupce (potratu), v nesprávném provedení výkonů sterilizace193 zabraňujících
početí, jakož i v neprovedení nezbytných genetických (prenatálních) testů, v důsledku
čehož není včas nebo vůbec odhalena závažná genetická vada, která však odhalitelná byla,
čímž je rodičům odejmuta možnost se rozhodnout, zda si dosud nenarozené dítě, které je
nositelem genetické vady, ponechají, anebo zda zvolí možnost umělého přerušení
těhotenství.
Kontroverznost institutu wrongful birth pak plyne ze skutečnosti, že se zde silně
střetávají rovina právní a rovina etická. Stěžejní etický problém lze spatřovat
ve skutečnosti, že dítě, jakožto živá lidská bytost, je zde de facto vnímáno jako škoda.
Na druhou stranu je však relevantním argument, že výchova dítěte je spojena s nemalými
náklady, které mohou rodiče přivést do tíživé životní situace, nehledě na komplikace
spojené s těhotenstvím a porodem jako takovým, přičemž naléhavost celé situace vychází
z toho, že původcem těchto újem je poskytovatel péče, který nesplnil svou právní
povinnost, příp. závazek plynoucí ze smlouvy o péči. Je zcela pochopitelné, že soudy
různých států k tomuto typu žalob přistupují s maximální rozvahou a stejně tak je
pochopitelné, že se k tomuto typu žalob staví často velmi rezervovaně, ne-li odmítavě.
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Vzhledem k tomu, že je Nizozemsko běžně řazeno mezi státy s velmi liberálním
přístupem i ke kontroverzním medicínsko-právním otázkám (připomeňme, že je zde např.
povolena euthanasie), není překvapením, že i případy wrongful birth se v nizozemské
soudní praxi objevují a soudy rodičům odškodnění skutečně přiznávají. Zaměříme-li se
konkrétně na nechtěná narození související s nesprávně provedenou sterilizací (tedy
na případy nechtěného početí), pak je v prvé řadě třeba zmínit rozhodnutí Nizozemského
nejvyššího soudu z roku 1997 (Hoge Raad)194, který vyjádřil názor, že přiznání odškodnění
za náklady na výchovu dítěte, které se narodilo zdravé (bez postižení), není v rozporu
s lidskou důstojností dítěte nebo s jeho právem na život. Pokud jde o rozhodovací praxi
obecných soudů, obecně je v těchto sporech odmítán argument žalovaných poskytovatelů
péče, že žalující strana měla stále možnost jít na potrat a zamezit tak vzniku nákladů
souvisejících s těhotenstvím a porodem, v mnoha případech byla naopak přiznána náhrada
škody poté, co po chybně provedené sterilizaci proběhlo řádné těhotenství. Pokud jde
o rozsah náhrady škody, přiznávána je náhrada nákladů spojených s výživou a vzděláním
dítěte narozeného po chybně provedené sterilizaci, jakož i náhrada za ztrátu na výdělku
matky. 195 196
Případ

nesprávně

provedené

sterilizace

(přesněji

neúspěšné

sterilizace)

a následného nechtěného narození již řešily i soudy české. Známý je rozsudek Krajského
soudu v Praze197, v němž soud přiznal žalující matce odškodnění 30.000,- Kč za narození
zdravého dítěte, a to s odůvodněním, že samotný zákrok přerušení vejcovodů byl sice
proveden lege artis, avšak pacientka nebyla dostatečně seznámena s možností velmi
vzácného přirozeného obnovení plodnosti. Vrchní soud v Praze však tento názor nesdílel
a nárok označil za nemorální.198 Tento případ je však poněkud specifický v tom, že
pochybení zde nebylo spatřováno v samotném provedení sterilizace, nýbrž v nedostatku
poučení o možných důsledcích a rizicích zdravotního výkonu.
Za předpokladu, že rodiče jasně vyjádřili svou vůli nemít další dítě a zároveň
za předpokladu, že poskytovatel péče nepostupoval při výkonu sterilizace lege artis, mám
za to, že rodičům by mělo náležet přiměřené zadostiučinění za neoprávněný zásah do jejich
194
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práva na soukromý a rodinný život, tedy do práva na ochranu osobnosti. Pokud jde
o přiznávání náhrady škody související s výdaji na výchovu a výživu nechtěného dítěte,
byť může být jednání rodičů, kteří se náhrady škody žalobou domáhají morálně
odsouzeníhodné, lze tento nárok pravděpodobně označit za legitimní, je však bezesporu
nezbytné přistupovat k těmto případům vždy individuálně a klást zvláštní důraz na to, aby
případné odškodnění bylo vždy adekvátní a spravedlivé jak k rodičům dítěte, tak
k poskytovateli péče, a to mimo jiné s přihlédnutím k rodinným a majetkovým poměrům
žalujících rodičů.

7.3 Vybrané procesní aspekty
Pro občanskoprávní soudní spory vedené před nizozemskými soudy platí, že
jednání konkrétního poskytovatele péče je posuzováno podle obecného standardu dobrého
(pečlivého) poskytovatele péče, který jedná v souladu s povinnostmi, které pro něj plynou
z profesních standardů (viz 7:453 BW). Nejde však o standard vytvořený teprve WGBO,
nýbrž o standard vycházející z dřívější soudní praxe, který byl prvně přijat Nizozemským
nejvyšším soudem (Hoge Raad) v roce 1990 ve věci Speeckaert v. Gradener199.200
Jelikož ustanovení 7:453 BW stanovuje pouze obecný legální rámec standardu
dobrého (pečlivého) poskytovatele péče, bude konkrétní obsah profesních standardů nutno
nalézat mimo oblast práva v klinických postupech, etických kodexech a jiných
relevantních odborných pramenech, proto se nizozemské soudy (stejně jako české)
neobejdou při rozhodování o občanskoprávní odpovědnosti poskytovatele péče za léčebné
pochybení bez soudního znalce.
Při hodnocení, zda poskytovatel péče pochybil, soudy primárně vychází z toho, zda
byla dodržena obvyklá úroveň péče, avšak dospěje-li soud k závěru, že tato obvyklá
úroveň je nepřijatelně nízká, může aplikovat vyšší standard. Jde o případy, kdy znalosti
a zkušenosti poskytovatele péče, resp. lékaře či zdravotnického pracovníka, zjevně
převyšují obvyklý standard, zohledňovat je přitom třeba stupeň specializace (např. jiný
standard platí pro praktického lékaře a jiný pro specialistu v oboru interní medicíny),
takříkajíc akademickou úroveň (kdy rozdíl je činěn mezi „běžným“ specialistou
a „špičkovým“ specialistou – např. profesorem), v neposlední řadě je třeba zohlednit
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profesní zařazení zdravotnického pracovníka, jelikož jiný standard platí pro lékaře a jiný
např. pro porodní asistentky.201 Mnohé tedy bude záviset na individuálním posouzení
každého jednotlivého případu.
Velmi významnou je v rámci medicínsko-právních sporů otázka důkazního
břemene. Ta je upravena v ustanovení 177 Rv202, podle něhož platí, kdo žaluje, je povinen
prokazovat. Nositelem důkazního břemene při prokazování odborného pochybení
poskytovatele péče je tedy právě žalující pacient. Nizozemský nejvyšší soud (Hoge Raad)
nicméně judikoval, že lékař, resp. poskytovatel péče, je povinen, je-li to nezbytné,
předložit adekvátní informace k podpoře svého odmítavého postoje k žalobním tvrzením
pacienta a poskytnout tak zároveň žalujícímu pacientovi určité „vodítko“ pro účely dalšího
dokazování. 203,204
V této souvislosti se někdy hovoří o tzv. přísnější povinnosti důkazní. Cílem je
zejména vyrovnat postavení pacienta a poskytovatele péče, a to v případech, kdy se
pacient, jakožto laik nachází ve zjevně nevýhodné pozici, např. kdy zdravotnická
dokumentace neobsahuje úplné informace, v důsledku čehož pacient není schopen náležitě
označit, v čem by mohlo spočívat odborné pochybení poskytovatele péče. Nesplnění této
přísnější povinnosti důkazní, pak může v konečném důsledku vést až k vytvoření
domněnky, že tvrzení pacienta jsou pravdivá, a ruku v ruce s tím k obrácení důkazního
břemene na poskytovatele péče, který bude povinen prokázat, že standard odborného
(pečlivého) poskytovatele neporušil. O obrácení důkazního břemene může soud
rozhodnout rovněž tehdy, dojde-li k porušení tzv. bezpečnostního standardu205, což je
standard, jehož účelem je zabránit zbytečným zraněním či nedůvodnému zhoršení
zdravotního stavu pacienta (může jít například o opatření k zamezení pádů pacientů či
k zamezení záměnám pacientů, léčivých přípravků, stran apod. – pozn. autora). Porušení
bezpečnostního standardu je obecně vnímáno jako závažné, proto pokud k němu dojde, má
se za to, že odpovědnost poskytovatele péče je dána, přičemž povinností poskytovatele
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Srov. STOLKER, Carl a Shirin SLABBERS. Cases on Medical Malpractice in a Comparative Perspective
- The Netherlands. Cases on Medical Malpractice in a Comparative Perspective [online]. 2001, s. 154 [cit.
2013-07-05]. Dostupné z: https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/1962. Vlastní překlad.
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Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Občanský soudní řád).
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Hoge Raad, 20 November 1987, Nederlandse Jurisprudentie, 1988, 50.
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Viz DEN E TER, André a Martin BUIJSEN. Medical Law in the Netherlands. Alphen aan den Rijn :
Kluwer Law International, 2013. s. 68. ISBN 978-90-411-4732-5. Vlastní překlad.
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péče je pak prokázat, že k porušení bezpečnostního standardu existoval relevantní důvod
a že byla přijata veškerá možná opatření k tomu, aby k újmě pacienta nedošlo.206
Právě v záležitosti důkazního břemene v rámci medicínsko-právních sporů lze
spatřovat nejviditelnější odlišnosti mezi úpravou českou a nizozemskou. Pro české právo
obecně platí, že důkazní břemeno nelze přenášet, přesouvat či obracet, jelikož se má za to,
že je vždy spojeno s aktivním tvrzením účastníka řízení (srov. podkapitola 6.2.3.2). Tato
koncepce plyne ze samotné kontradiktorní povahy civilního procesu, v němž každý
účastník sám nese procesní odpovědnost za to, že budou prokázána tvrzení, která ve svůj
prospěch tvrdí. Obrácení důkazního břemene pak tuto povahu civilního procesu do jisté
míry narušuje, což je podle mého názoru ospravedlnitelné tehdy, je-li obrácení důkazního
břemene přiměřeným prostředkem k dosažení sledovaného cíle (odlehčení důkazního
břemene „slabší“ strany a zajištění spravedlivého rozhodování) a nenarušuje-li nezbytnou
rovnost účastníků řízení. Za velmi problematickou z pohledu nizozemské rozhodovací
praxe považuji skutečnost, že o obrácení důkazního břemene rozhoduje soud dle vlastního
uvážení, což vzbuzuje dojem určitého neúměrného zvyšování vlivu soudu na průběh
soudního sporu, jakož i dojem libovůle v rozhodovací činnosti soudu.
Jako přijatelná a rovněž inspirativní se však jeví nizozemská soudní praxe, podle
níž je poskytovatel péče povinen, je-li to nezbytné, předložit adekvátní informace
a poskytnout tak žalujícímu pacientovi, který se nachází v „informační nouzi“, jakýsi
návod k tomu, co je třeba v řízení dále tvrdit a dokázat. Hovořit lze v tomto směru
o naplnění požadavku rovnosti zbraní, k němuž se vyjádřil i Evropský soud pro lidská
práva v tom smyslu, že „…z požadavku „rovnosti zbraní“ nelze vyloučit jeho obsahovou
stránku, která nepochybně zahrnuje také rovný přístup stran k informacím, důležitým
pro rozhodnutí daného sporu. V případě podstatného informačního deficitu procesní
strany, který nemůže být vyrovnán jinak než vysvětlením rozhodných skutečností druhou
stranou, která není zatížena důkazním břemenem, avšak je monopolní držitelkou informací,
důležitých pro posouzení věci, je procesní strana, která se takto dostala do nevýhodného
postavení, oprávněna žádat vysvětlení od svého odpůrce…“207 Za předpokladu, že jsou
naplněny podmínky vyplývající z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, lze dle
mého názoru uvažovat o vysvětlovací povinnosti jako o přiměřeném prostředku k dosažení
206
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rovnosti stran v řízení. Jsem nicméně přesvědčena, že ukládání této povinnosti účastníku
řízení, který nenese důkazní břemeno, by mělo být spíše výjimkou než pravidlem
a v žádném případě by nemělo být ponecháno libovůli soudu, ale mělo by se naopak opírat
o předem striktně daná pravidla. Výslovně by pak měly být upraveny rovněž sankce
a způsob jejich ukládání při nesplnění této povinnosti.

Závěr
Současná vnitrostátní právní úprava legálního vymezení postupu lege artis
obsažená v § 4 odst. 5 ZZS vyžaduje, aby byly zdravotní služby poskytovány vždy podle
pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta,
s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti, přičemž jak se ukázalo,
interpretace tohoto ustanovení není zcela jednotná a jednoznačná. Zřejmě nejspornějším se
stal dovětek, podle něhož by měl být brán ohled na konkrétní podmínky a objektivní
možnosti, a to zejména proto, že jeho extenzivní výklad může vést až k tomu, že
i nekvalitní zdravotní služby by teoreticky mohly být považovány za poskytnuté
na náležité odborné úrovni (lege artis). Na základě ústavně konformního výkladu, jakož
i výkladu konformního s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána
(předně s Úmluvou o biomedicíně), byl nicméně vysloven dílčí závěr, podle něhož takto
extenzivně k výkladu náležité odborné úrovně, a tedy i postupu lege artis, přistupovat
nelze. Jinými slovy nelze připustit takový extenzivní výklad, který by ve svém důsledku
popíral základní práva pacientů garantovaná jak na vnitrostátní, tak mezinárodní úrovni.
Ohled na konkrétní podmínky a objektivní možnosti je pak třeba vnímat předně jako
zmírnění prakticky nesplnitelného požadavku, aby byly zdravotní služby poskytovány
vždy na úrovni ideální medicíny, tedy na úrovni nejlepší možné světové medicíny, přičemž
v tomto směru jde v podstatě o zohlednění toho, co bylo dovozováno doktrínou a soudy již
za účinnosti zákona o péči o zdraví lidu.
V souvislosti s požadavkem na respektování individuality pacienta, který je dalším
pojmovým znakem náležité odborné úrovně, dále vyvstala otázka, zda lze za součást
náležité odborné úrovně pokládat i povinnost poskytovat zdravotní služby se svobodným
a informovaným souhlasem pacienta, k čemuž se váže i problematika teoretického dvojího
pojetí lex artis jako lex artis stricto sensu ve smyslu medicínském a lex artis largo sensu
ve smyslu medicínsko-právním. Přestože ani jedno z těchto pojetí nelze označit
za nesprávné, vzhledem k systematice právní úpravy a ke stávající soudní praxi je třeba se
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přiklonit spíše k užšímu medicínskému (odbornému) pojetí lex artis a k závěru, že
povinnost poskytovat zdravotní služby na základě svobodného a informovaného souhlasu
nesplývá s povinností poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni, ale naopak
existuje odděleně.
Další nejasnosti do výkladu pojmu lex artis vnesl pojem vitium artis, překládaný
jako chyba v umění, který, ač pokládán za překonaný, se znovu objevil v rozhodnutích
Nejvyššího soudu České republiky. Jelikož význam tohoto pojmu se ukázal jako velice
sporný, stejně jako jeho vztah k pojmům lege artis a non lege artis, nejeví se jeho
znovuzavedení za příliš vhodné. Nadto ani Nejvyšší soud České republiky nedokázal
osvětlit, zda a k jaké právní povinnosti se tento pojem pojí, což jen dokládá jeho
problematičnost.
Výklad zabývající se vybranými procesními aspekty pak jen potvrdil to, co bylo
možné dovodit již z jemu předcházejících kapitol, a to skutečnost, že povinnost postupovat
lege artis je sice povinností mající odraz v právních předpisech, její obsah však bude
pravidelně nalézán v oblasti mimoprávní, proto při zjišťování, zda byla tato povinnost
v tom kterém případě dodržena, je do jisté míry oslabena úloha soudce daná absencí
odborných medicínských znalostí a naopak posílena úloha soudního znalce, bez něhož se
dokazování ve sporech o náhradu újmy na zdraví prakticky neobejde. Pozornost byla
zaměřena také na zdravotnickou dokumentaci jakožto jeden z klíčových důkazních
prostředků a na reálný dopad její absence či jejího nesprávného vedení na důkazní břemena
sporných stran. V české právní a soudní praxi obecně platí, že nedostatky zdravotnické
dokumentace jdou k tíži žalujícího pacienta, který je povinen prokazovat protiprávnost
postupu poskytovatele. V této souvislosti byla zmíněna německá právní úprava, která
zastává de facto opačný přístup a zavedením právních domněnek se snaží oslabené
procesní postavení pacienta posílit. De lege ferenda stojí zajisté za zvážení, zda k podobné
úpravě nepřistoupit i v rámci českého právního řádu a zda nezakotvit právní domněnku
postupu non lege artis alespoň v těch případech, kdy je i přes nedostatek zdravotnické
dokumentace zjevné, že došlo k pochybení.
Co se týče postavení nizozemských poskytovatelů péče a jejich povinnosti
postupovat při provádění výkonů v oblasti medicíny náležitě odborně, přesněji jako dobrý
(pečlivý) poskytovatel péče, na základě provedené komparace lze říci, že v mnohém pro ně
platí totéž, co pro české poskytovatele. Ačkoli právní úprava standardu péče obsažená
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v BW je o poznání stručnější než vymezení náležité odborné úrovně v § 4 odst. 5 ZZS,
když vyžaduje toliko dodržování povinností plynoucích z profesních standardů,
doktrinálně a především judikatorně je již standardně dovozováno, že nemalý význam
pro provádění výkonů v oblasti medicíny a pro jejich následné posuzování z hlediska
odborné správnosti, bude mít obdobně jako podle českého práva rovněž individualita
pacienta a konkrétní podmínky, za nichž byl výkon prováděn. Jako inspirativní v rámci
nizozemského práva vnímám úpravu tzv. vyhrazených zdravotních výkonů, kterou se
nizozemský zákonodárce snaží regulovat činnost tzv. lidových léčitelů, kteří nejsou
na rozdíl od poskytovatelů péče vázáni žádnými profesními standardy, a tedy ani žádnou
povinností postupovat lege artis. Za pozornost rovněž stojí nizozemská úprava tzv.
vysvětlující povinnosti, k jejímuž ukládání přistupují nizozemské soudy v případech, kdy
se žalující pacient nachází v „informační nouzi“, která nemůže být vyrovnána jinak než
poskytnutím relevantních informací poskytovatelem péče, který sice není zatížen důkazním
břemenem, ale je výhradním nositelem požadovaných informací. Úpravu vysvětlující
povinnosti lze v tomto směru vnímat jako určitou alternativu k německé úpravě právních
domněnek. Pro případ, že by se český zákonodárce de lege ferenda rozhodl pro úpravu
vysvětlující povinnosti v českém právním řádu, je třeba dbát na to, aby nebyly narušeny
zásady spravedlivého procesu, proto by mělo jít o opatření spíše výjimečné, uplatnitelné
jen za předpokladu, že je v důsledku informačního deficitu závažně ohrožena rovnost
účastníků řízení.
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Seznam zkratek
Ústava

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

LZPS

Listina základních práv a svobod vyhlášená jako součást
ústavního pořádku ČR předsednictvem ČNR pod č. 2/1993 Sb.,
ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

Úmluva o biomedicíně

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti
v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských
právech

a

biomedicíně)

ve

znění

sdělení

Ministerstva

zahraničních věcí č. 96/2001 Sb. m. s.
ZPZL

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

ZZS

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

ObčZ

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

NOZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

zákon o komorách

Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České
stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění
pozdějších předpisů

ZVZP

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o
změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

úhradová vyhláška

vyhláška č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad
hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

OSŘ

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů

BGB

B rgerliches Gesetzbuch (německý občanský zákoník)

GW

Grondwet (nizozemská Ústava)

BW

Burgerlijk Wetboek (nizozemský občanský zákoník)

WGBO

Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
(nizozemský zákon o smlouvě o zdravotní péči)
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BIG

Wet Beroepen Individuele gezondheidszorg (Individual Health
Care Professions Act)

ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

CBO

Nizozemský institut pro rozvoj zdravotní péče (Dutch Institute
for Healthcare Improvement)

KNMG

Nizozemská královská zdravotnická asociace (The Royal Dutch
Medical Association)
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Resumé
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku právního výkladu pojmu lex
artis, o němž někteří autoři hovoří také jako o známém pojmu neznámého obsahu. Obecně
se tento pojem váže k činnosti lékařů a jiných zdravotnických pracovníků při péči o zdraví
pacienta, přičemž setkat se zpravidla můžeme s jeho ablativem lege artis, který je užíván
k označení odborně správného postupu. Zcela běžně se již tento pojem objevuje v odborné
literatuře a soudní judikatuře, kde se o porušení povinnosti postupovat lege artis hovoří
jako o nezbytném předpokladu pro vznik odpovědnosti lékaře či poskytovatele zdravotních
služeb za újmu na zdraví pacienta. Určité úskalí užívání pojmu lex artis spočívá
ve skutečnosti, že jej platná právní úprava nezmiňuje a nedefinuje, jeho význam je proto
nutné z právních předpisů dovozovat výkladem.
Za legální vymezení pojmu lex artis je od 1. 4. 2012 pokládáno ustanovení § 4 odst.
5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, definující náležitou odbornou
úroveň poskytování zdravotních služeb, které je pro svůj údajný rozpor s právy pacientů
garantovanými Úmluvou o lidských právech a biomedicíně od počátku předmětem kritiky
ze strany části odborné veřejnosti.
Cílem této práce je za pomoci analýzy právní a mimoprávní úpravy, jakož
i relevantní soudní judikatury, vymezit obsah pojmu lex artis a zhodnotit možnosti jeho
výkladu mimo jiné i se zřetelem ke zmíněným kritickým postojům. Pozornost je přitom
věnována jak právní úpravě vnitrostátní, tak mezinárodní, přičemž zohledněna je i právní
úprava de lege ferenda obsažená v novém občanském zákoníku.
Co do systematiky je práce členěna do 7 kapitol. S ohledem na změnu právní
terminologie po přijetí zákona o zdravotních službách bylo do první kapitoly zařazeno
vymezení základních právních pojmů. Následující kapitola pak obsahuje přehled právní
a poněkud netradičně i mimoprávní úpravy, která je pro stanovení konkrétního obsahu
pojmu lex artis rovněž velmi významná. Další kapitoly jsou již zaměřeny na samotný
výklad pojmu lex artis a jeho pojmových znaků, jakož i souvisejících pojmů non lege artis
a vitium artis. Pozornost je věnována i relativně novému dvojímu pojetí lex artis, které
rozlišuje mezi pojmem lex artis v užším medicínském smyslu a pojmem lex artis v širším
medicínsko-právním smyslu. Zahrnuty do výkladu byly i vybrané procesní aspekty
vztahující se k pojmu lex artis, zejména pak aspekty dokazování postupu lege artis a non
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lege artis v medicínsko-právních sporech, a to s krátkým vhledem do německé právní
úpravy. Závěrečná kapitola je zaměřena na nizozemskou právní úpravu standardu
poskytování zdravotní péče a na její komparaci s právní úpravou českou. Právní úprava
Nizozemska přitom nebyla zvolena náhodně, nýbrž s ohledem na to, že se stala hlavním
vzorem pro novou úpravu smlouvy o péči o zdraví v novém občanském zákoníku, která má
regulovat vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem při poskytování péče
o zdraví.
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Abstract
This diploma thesis goes into a problem of the legal interpretation of the term lex
artis, which some authors describe as well-known term of unknown content. Generally,
this term relates to the activities of doctors and other health care professionals
within taking care of patients, and usually we can meet with the ablative lege artis, which
is used to denote a professionally correct action. This term is in common usage also
in the reference books and case law where the breach of the duty to act lege artis is
considered to be a precondition for liability of physician or health care provider for injury
to the patient. Certain difficulty of using the term lex artis lies in the fact that
the legislation in force does not mention not even define this term and its meaning must
therefore be inferred from legislation by interpretation.
For the legal definition of lex artis is from 1st April 2012 considered the provision
of s. 4 (5) of Act No. 372/2011 Sb., about Health Services and Terms (the Health Services
Act), as amended, which defines appropriate professional standard of providing health
services and which is from the early beginning criticized by the part of professionals for its
alleged conflict with patients' rights guaranteed by the Convention on Human Rights and
Biomedicine.
The aim of this thesis is to determine the concept of lex artis and evaluate
the possibilities of its interpretation through the analysis of legislation, non-legal
regulations and relevant case law with regard to the aforementioned critical attitudes.
Attention is paid to national legislation as well as international legislation; de lege ferenda
legislation contained in the new Civil Code is also taken into consideration.
The text is divided into seven chapters. In the first chapter basic legal terms are
defined with regard to the changes in legal terminology after the enactment of the Health
Services Act. The following chapter contains an overview of legal and also non-legal rules
that are also very important for determination of the specific content of lex artis. Other
chapters are already focused on the interpretation of lex artis and its attributes as well as
the related concepts of non lege artis and vitium artis. Attention is also paid to the
relatively new double conception of lex artis, which distinguishes between the concept
of lex artis in the restrictive medical sense and the concept of lex artis in the extensive
medico-legal sense. Selected procedural aspects related to the concept of lex artis,
especially aspects of proving lege artis action and non lege artis action in medico-legal
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disputes were also included in the text, also with a brief insight into German law. The final
chapter describes the Dutch provision of standard of providing health care and compares it
with Czech legislation. Legislation of the Netherlands was not chosen randomly, but with
regard to the fact that it became the model for a new provision of the health care contract
in the new Civil Code, which will regulate the relationship between the health-services
provider and the patient within providing health care.
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