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Právní předpisy 

• Úmluva o lidských právech a biomedicíně  

(č. 96/2001 Sb. m. s.) 

• Zákon o zdravotních službách   

(č. 372/2011 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 437/2012 Sb.,  

  č. 66/2013 Sb.) a 

 Zákon o specifických zdravotních službách 

(č. 373/2011 Sb.) 

• Vyhláška o zdravotnické dokumentaci 

(č. 98/2012 Sb.) 
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Věřím, že se posouváme vpřed … 

 Nově přijaté normy zásadním způsobem 
pomáhají pacientům tím, že posilují právo na 
informace o průběhu léčby, dovolují přítomnost 
osob blízkých nebo jim například umožňují 
vybrat průběh léčby v konečném stadiu 
nemoci… 

 

 Bilancování exministra zdravotnictví L. Hegera 

 13. 8. 2013, TEMPUS MEDICORUM 
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Stres a vyhoření lékařů českých 

  

 Každý český třetí lékař trpí vážným syndromem 
vyhoření. Cítí se na dně a nenávidí svou profesi 
i pacienty. 

 

 Syndrom vyhoření – nemoc lékařů českého 

zdravotnictví 

 5. 9. 2013, TEMPUS MEDICORUM 

1. 10. 2013 MUDr. Mgr. Jolana Těšinová 



Autonomie pacienta 

• Právo na informace o zdravotním stavu (právo 

být poučen) 

• Právo na rozhodnutí (informovaný souhlas) vč. 

práva na odmítnutí navrhované zdravotní péče 

(revers) 

• Právo na poskytování zdravotních služeb bez 

souhlasu pouze v případech zákonem 

předvídaných vč. omezovacích prostředků 
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Způsobilost pacienta 

• Dospělý pacient 

– zástupný souhlas osob určených pacientem nebo 

osob zákonem definovaných 

 

• Nezletilý pacient (rozumová a volní vyspělost) 

– zákonný zástupce (rodiče) 
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Odmítnutí poskytnutí péče 

• Svobodná volba poskytovatele zdravotních 

služeb 

– omezení pouze v zákonem předvídaných případech 

– NIKOLI spádová území! 

– NIKOLI doporučení praktického lékaře! 

• Kapacitní důvody 

– provozní důvody, personální, věcné vybavení 

– pojištěnec nesmluvní zdravotní pojišťovny 

 
1. 10. 2013 MUDr. Mgr. Jolana Těšinová 



Ochrana soukromí a povinná mlčenlivost 

• Poskytování informací třetím subjektům 

– záznam o souhlasu s poskytováním informací ve 

zdravotnické dokumentaci vč. uvedení způsobu 

komunikace  

– orgány činné v trestním řízení 

 

• Povinnost prokázat totožnost 

– čestné prohlášení žádající osoby 

– návštěvy (?) 
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Zdravotnická dokumentace 

• Povinnost poskytovatele vést, uchovávat a 

chránit zdravotnickou dokumentaci! 

 

• Zápisy ve zdravotnické dokumentaci vedeny  

 průkazně, pravdivě, čitelně! 

 

• Zdravotnická dokumentace – významný 

důkazní prostředek! 
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Dílčí práva pacienta 

• Právo pacienta 

– nepřetržitá přítomnost zákonných zástupců, 

přítomnost osob blízkých, přítomnost vodícího psa, 

ad  … 

 

• Vnitřní řád 

– soukromí  a bezpečí ostatních pacientů, vybavení 

zdravotnického zařízení, ad … 
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Právní odpovědnost 

 

Trestněprávní 

↓   

Správní      trestní oznámení              

 správní delikt - pokuta 

 

Civilní (soukromoprávní) 

↓   

   žaloba na náhradu škody na zdraví 

         žaloba na ochranu osobnosti  

 



 

 

Děkuji za pozornost. 

   

  MUDr. Mgr. Jolana Těšinová 

  Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského 
 práva 1. LF UK v Praze 

   

    jolana.tesinova@health.cz 

   www.medicinskepravo.cz 


