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Program
• Úvod, vztah ZoZS a NOZ

• Práva pacienta a informovaný souhlas

• Základy zdravotního pojištění

• NOZ, svéprávnosti a zastoupení

• NOZ – tělesná a duševní integrita

• Písemné a ústní dotazy



Pacient a zdravotní systém

Pojištěnec

Pacient

Poskytovatel

Lékař

Zdravotní

pojišťovny

48/1997 Sb. 

§11,§ 13,§15,§16

Zákonné vymezení
VaPÚ nebo 15/5
Centrové 15/10
Výjimečná § 16
Časová a místní
Nárok pojištěnce

Obchodněprávní 
regulovaný vztah.
Zajištění 
dostupnosti
Úhradové limitace

Soukromoprávní vztah
Mlčenlivost, informovaný souhlas

NOZ, ZoZS, ZoL
48/1997 Sb. § 17

Úhr.vyhláška/smlouva



Poskytování péče, informovaný 
souhlas



Vztah pacient - lékař
• § 2636 NOZ

– (1) Smlouvou o péči o zdraví se poskytovatel vůči příkazci
zavazuje pečovat v rámci svého povolání nebo předmětu 
činnosti o zdraví ošetřovaného, ať již je jím příkazce nebo třetí 
osoba.

– (2) Příkazce zaplatí poskytovateli odměnu, je-li to ujednáno; 
to neplatí, stanoví-li jiný právní předpis, že se péče o zdraví 
hradí výlučně z jiných zdrojů.

• Co z toho vyplývá
– Je věcí pacienta, co si „přikáže“ a co odmítne negativním 

reversem (ne věcí lékaře, nemocnice či pojišťovny)
– Co nezaplatí pojišťovna, zaplatí pacient

• § 2651
– Ošetřovaný, který není příkazcem, může péči o zdraví 

odmítnout; jeho odmítnutím se závazek ruší.



Poučení a souhlas - NOZ
• § 2638

– (1) Poskytovatel srozumitelně vysvětlí 
ošetřovanému zamýšlené vyšetření i navrhovanou 
péči o zdraví; po příslušném vyšetření poskytovatel 
vysvětlí ošetřovanému jeho zdravotní stav a péči o 
zdraví i při dalším postupu. Žádá-li o to ošetřovaný, 
podá mu poskytovatel vysvětlení v písemné formě.

– (2) Není-li ošetřovaný plně svéprávný, ale přesto je 
schopen úsudku, poučí se způsobem přiměřeným 
jeho schopnosti vysvětlení pochopit; vysvětlení se 
podá i jeho zákonnému zástupci.



Souhlas - NOZ
• § 2642

– (1) Ke každému úkonu v rámci péče o zdraví se vyžaduje 
souhlas ošetřovaného, ledaže zákon stanoví, že souhlasu 
není třeba. Odmítne-li ošetřovaný souhlas, potvrdí to 
poskytovateli na jeho žádost v písemné formě.

– (2) Požádá-li o to poskytovatel nebo ošetřovaný, potvrdí mu 
druhá strana v písemné formě, k čemu byl souhlas udělen.

• § 2643
– (1) Poskytovatel postupuje podle smlouvy s péčí řádného 

odborníka, a to i v souladu s pravidly svého oboru.
– (2) Ošetřovaný sdělí poskytovateli podle svého nejlepšího 

vědomí potřebné údaje a poskytne mu součinnost nutnou 
podle rozumného očekávání k tomu, aby mohl splnit 
povinnosti podle smlouvy.



Péče o zdraví v NOZ
• § 2646

– (1) Poskytuje-li se péče o zdraví ve zdravotnickém 
zařízení, v zařízení sociálních služeb nebo v obdobném 
zařízení, které smluvní strana neprovozuje, musí být 
ošetřovanému nebo příkazci včas sděleno, kdo je 
poskytovatelem a že provozovatel zařízení smluvní 
stranou není.

– (2) Nelze-li poskytovatele určit, považuje se za něho i 
provozovatel zařízení, kde byla péče o zdraví 
poskytnuta; to platí i v případě, že provozovatel 
ošetřovanému nebo příkazci bez zbytečného odkladu 
nesdělí, kdo je poskytovatelem. K opačným ujednáním 
se nepřihlíží.



ZoZS § 28, práva pacienta
• Požadavek na poučení a souhlas

– (1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout 
pouze s jeho svobodným a informovaným 
souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak.

• Požadavek na odborný standard

– (2) Pacient má právo na poskytování zdravotních 
služeb na náležité odborné úrovni.



§ 28, další práva pacienta
• (3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále 

právo
– a) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a 

respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v 
souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,

– b) zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí 
zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám 
pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud tento zákon nebo 
jiné právní předpisy nestanoví jinak,

– c) vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, 
popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu 
poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování 
neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu vazby, trestu 
odnětí svobody nebo zabezpečovací detence,

– d) být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení 
lůžkové nebo jednodenní péče (dále jen „vnitřní řád“),



§ 28, další práva pacienta
• (3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo

– e) na
– 1. nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby 

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

– 2. nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby 
určené zákonným zástupcem, je-li osobou zbavenou způsobilosti k 
právním úkonům, nebo osobou s omezenou způsobilostí k 
právním úkonům tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí 
zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí (dále jen 
„pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům“),

– 3. přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem,

• a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a 
nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních 
služeb; …



§ 28, další práva pacienta
• (3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále 

právo
– f) být předem informován o ceně poskytovaných 

zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z 
veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, 
pokud to jeho zdravotní stav umožňuje,

– g) znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických 
pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo 
zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob 
připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického 
povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb 
přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí 
výuky,

– h) odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování 
zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících 
se na výkon povolání zdravotnického pracovníka,



§ 28, další práva pacienta
• (3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo

– i) přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, a 
to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, 
který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud tento zákon nebo jiný právní 
předpis nestanoví jinak,

– j) přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní 
péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností 
registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem 
duchovenské činnosti (dále jen „duchovní“) v souladu s vnitřním řádem a 
způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj 
zdravotní stav, nestanoví-li jiný právní předpis jinak; návštěvu duchovního nelze 
pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození 
zdraví, nestanoví-li jiný právní předpis jinak,

– k) na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při 
zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

• (4) Pacient, který je osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům nebo 
který je nezletilý, může požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb 
nebyla přítomna osoba podle odstavce 3 písm. e), uvádí-li, že jde o osobu, 
která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává. 



„Definice“ vnitřního řádu
• § 46 (1) Poskytovatel je povinen zajistit

– a) aby byl pacient seznámen se svými právy a 
povinnostmi při poskytování zdravotních služeb a 
vnitřním řádem; 

– vnitřní řád nesmí zasahovat do práv pacienta nad 
míru, která je nezbytně nutná zejména pro řádný 
chod zdravotnického zařízení a respektování práv 
ostatních pacientů



Povinnosti pacienta 
• § 41 (1) Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen

– a) dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s 
poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas,

– b) řídit se vnitřním řádem,
– c) uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb 

nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění 
nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem,

– d) pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o 
dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních 
nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o 
užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších 
skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb,

– e) nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a 
podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných 
případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem 
alkoholu nebo jiných návykových látek.



Povinnosti pacienta

• § 41 (2) 

– Povinnosti podle odstavce 1 písm. c) a d) náleží 
zákonnému zástupci pacienta. 

– Zákonný zástupce pacienta je povinen vytvořit 
podmínky pro splnění povinností pacientem podle 
odstavce 1 písm. a), b) a e). 

– Povinnosti podle odstavce 1 písm. a) a d), je-li 
pacient hospitalizován, se pro zákonného zástupce 
pacienta použijí přiměřeně; povinnost podle 
odstavce 1 písm. b), c) a e) platí i pro zákonného 
zástupce.



Povinnosti pacienta a dalších osob
• § 41 (3) 

– Pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba určená pacientem, osoba 
blízká pacientovi nebo osoba ze společné domácnosti jsou povinni 
prokázat svou totožnost občanským průkazem, jestliže o to poskytovatel 
nebo zdravotnický pracovník, jehož prostřednictvím poskytovatel 
poskytuje pacientovi zdravotní služby, požádá. 

– Povinnost prokázat se občanským průkazem má rovněž osoba, která 
uplatňuje podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu právo na 
informace o zdravotním stavu pacienta, a osoba, která hodlá 
hospitalizovaného pacienta navštívit a není osobou podle věty první. 

– Jde-li o cizince, totožnost se prokazuje cestovním dokladem nebo jiným 
průkazem totožnosti. 

– Má-li zdravotnický pracovník pochybnost, zda jde o osobu blízkou, 
osvědčí osoba blízká tuto skutečnost čestným prohlášením, ve kterém 
uvede své kontaktní údaje a číslo průkazu totožnosti; čestné prohlášení 
je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.



Povinnosti pacienta a dalších osob
• § 41 (4) 

– Jestliže pacient nebo zákonný zástupce pacienta odmítne 
prokázání totožnosti podle odstavce 3, může poskytovatel 
nebo zdravotnický pracovník odmítnout poskytnutí 
zdravotní služby, nejde-li o pacienta, kterému je třeba 
poskytnout neodkladnou péči. 

– Odmítne-li prokázání totožnosti jiná osoba uvedená v 
odstavci 3, může poskytovatel nebo zdravotnický pracovník 
odmítnout této osobě poskytnutí požadované součinnosti 
nebo jí neumožnit návštěvu hospitalizovaného pacienta. To 
neplatí, potvrdí-li pacient totožnost osoby. 

– O odmítnutí návštěvy poskytovatel nebo zdravotnický 
pracovník ihned informuje hospitalizovaného pacienta, 
popřípadě ihned po té, co sdělení této informace umožní 
zdravotní stav pacienta.



Informovaný souhlas 
v zákoně o zdravotních službách



§ 5, druhy zdravotní péče
• (1) Druhy zdravotní péče podle časové naléhavosti jejího 

poskytnutí jsou
– a) neodkladná 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,

– b) akutní 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,

– c) nezbytná péče, kterou z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní 
stav pacienta, který je zahraničním pojištěncem(…)

– d) plánovaná péče, která není zdravotní péčí uvedenou v 
písmenech a), b) nebo c).



§ 31, poučení
• § 31 (1) Poskytovatel je povinen 

– a) zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem 
v dostatečném rozsahu informován o svém 
zdravotním stavu a o navrženém individuálním 
léčebném postupu a všech jeho změnách ,

– b)umožnit pacientovi nebo osobě určené 
pacientem klást doplňující otázky, vztahující se k 
jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním 
službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny. 



§ 31, poučení
• § 31 (2) Informace o zdravotním stavu obsahuje údaje o 

– a) příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stadiu a 
předpokládaném vývoji,

– b) účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a 
rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých 
zdravotních výkonů,

– c) jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich 
vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta,

– d) další potřebné léčbě,
– e) omezeních a doporučeních ve způsobu života s ohledem na 

zdravotní stav a
– f) možnosti … vzdát se podání informace o zdravotním stavu podle 

§ 32 a… určit osoby podle § 32 a 33 nebo vyslovit zákaz o 
podávání informací o zdravotním stavu podle § 33.

• Informace o zdravotním stavu je pacientovi sdělena při přijetí 
do péče a dále vždy, je-li to s ohledem na poskytované 
zdravotní služby nebo zdravotní stav pacienta účelné.



§ 31, poučení
• (3) Informaci o zdravotním stavu podává 

ošetřující zdravotnický pracovník způsobilý k 
poskytování zdravotních služeb, kterých se 
podání informace týká; ošetřující zdravotnický 
pracovník provede do zdravotnické 
dokumentace záznam o tom, že byla informace 
podána.

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



§ 31, poučení
• (5) Jde-li o nezletilého pacienta nebo pacienta 

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

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



§ 32, poučení
• (1) Pacient se může vzdát podání informace o svém 

zdravotním stavu, popřípadě může určit, které 
osobě má být podána. 

• Záznam o vzdání se podání informace o 
zdravotním stavu a určení osoby, které má být 
informace o zdravotním stavu podána, je součástí 
zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; 
záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník.

• K vzdání se podání informace o zdravotním stavu 
se nepřihlíží, jde-li o informaci, že pacient trpí 
infekční nemocí nebo jinou nemocí, v souvislosti s 
níž může ohrozit zdraví nebo život jiných osob.



§ 32, poučení
• (2) Informace o nepříznivé diagnóze nebo 

prognóze zdravotního stavu pacienta může být v 
nezbytně nutném rozsahu a po dobu nezbytně 
nutnou zadržena, lze-li důvodně předpokládat, že 
by její podání mohlo pacientovi způsobit závažnou 
újmu na zdraví. 

• Podle věty první nelze postupovat v případě, kdy
– a) informace o určité nemoci nebo predispozici k ní je 

jediným způsobem, jak pacientovi umožnit podniknout 
preventivní opatření nebo podstoupit včasnou léčbu,

– b) zdravotní stav pacienta představuje riziko pro jeho 
okolí,

– c) pacient žádá výslovně o přesnou a pravdivou 
informaci, aby si mohl zajistit osobní záležitosti.



§ 33, další úkony pacienta
• (1) Pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být 

– informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto 
osoby mohou 

– nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných 
zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo 
kopie těchto dokumentů a 

– zda mohou v případech podle § 34 odst. 7 vyslovit souhlas nebo 
nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. 

• Pacient může určit osoby nebo vyslovit zákaz poskytovat informace o 
zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po přijetí do péče, rovněž 
může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o 
zdravotním stavu kdykoliv odvolat. 

• Záznam o vyjádření pacienta je součástí zdravotnické dokumentace o 
něm vedené; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník. 

• Součástí záznamu je rovněž sdělení pacienta, jakým způsobem 
mohou být informace o jeho zdravotním stavu sdělovány.



§ 33, další úkony pacienta
• (2) Zákaz podávání informací o zdravotním stavu 

vyslovený pacientem se nepoužije na podávání 
informací, popřípadě na sdělování údajů, které mohou 
být sděleny bez souhlasu pacienta podle tohoto zákona 
nebo jiných právních předpisů.

• (3) Jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj 
zdravotní stav určit osoby podle odstavce 1, mají právo 
na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na 
pořízení výpisů a kopií zdravotnické dokumentace 
vedené o pacientovi osoby blízké. Pokud pacient dříve 
vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním 
stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto 
osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany 
jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze 
v nezbytném rozsahu.



§ 33, další úkony pacienta
• (4) Osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě 

další osoby určené pacientem, mají právo na 
informace o zdravotním stavu pacienta, který 
zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li 
provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické 
dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných 
zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a 
pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. 

• Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil 
zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu 
určitým osobám blízkým, lze informaci těmto 
osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu 
ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další 
osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.



§ 33, další úkony pacienta
• (5) Právo na informace o zdravotním stavu 

pacienta, a to pouze v nezbytném rozsahu, mají 
rovněž osoby, které s pacientem přišly do styku
a tyto informace jsou rozhodné pro ochranu 
jejich zdraví.



§ 34, souhlas pacienta
• (1) Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb se 

pokládá za
– a) svobodný, je-li dán bez jakéhokoliv nátlaku,
– b) informovaný, je-li pacientovi před vyslovením 

souhlasu podána informace podle § 31; souhlas se 
pokládá za informovaný také v případě, že se pacient 
podle § 32 odst. 1 podání informace vzdal.

• (2) Písemná forma souhlasu se vyžaduje, pokud tak 
stanoví jiný právní předpis nebo pokud tak s 
ohledem na charakter poskytovaných zdravotních 
služeb určí poskytovatel. Souhlas s hospitalizací 
musí být vždy v písemné formě. Na vyžádání je 
pacientovi poskytnuta kopie písemné formy 
souhlasu.



§ 34, souhlas pacienta
• (3) Pacientovi, kterému byla podána informace 

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



§ 34, souhlas pacienta
• (4) Pacient může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních 

služeb odvolat. Odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo 
započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení 
může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života 
pacienta.

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



§ 34, souhlas pacienta
• (6) Jestliže zdravotní stav pacienta nedovoluje 

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



§ 34, souhlas pacienta
• (7)Jestliže pacient nemůže s ohledem na svůj 

zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním 
zdravotních služeb, a nejde-li o zdravotní služby, 
které lze poskytnout bez souhlasu, vyžaduje se 
souhlas osoby 
– určené pacientem podle § 33 odst. 1, 

– není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, manžela
nebo registrovaného partnera, 

– není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, vyžaduje 
se souhlas rodiče, 

– není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, vyžaduje 
se souhlas jiné osoby blízké způsobilé k právních 
úkonům, pokud je známa.



§ 35, nesvéprávní
• (1) Při poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi 

je třeba zjistit jeho názor na poskytnutí zamýšlených 
zdravotních služeb, jestliže je to přiměřené rozumové a volní 
vyspělosti jeho věku. 

• Tento názor musí být zohledněn jako faktor, jehož závažnost 
narůstá úměrně s věkem a stupněm rozumové a volní 
vyspělosti nezletilého pacienta. 

• Pro vyslovení souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb 
nezletilému pacientovi se použijí právní předpisy upravující 
způsobilost fyzických osob k právním úkonům s tím, že 
nezletilému pacientovi lze zamýšlené zdravotní služby 
poskytnout na základě jeho souhlasu, jestliže je provedení 
takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti 
odpovídající jeho věku. 

• Tím není dotčena možnost poskytování zdravotních služeb 
bez souhlasu.



§ 35, nezpůsobilí
• (2) Poskytnutí zdravotních služeb na základě souhlasu 

nezletilého pacienta nebrání tomu, aby ošetřující 
zdravotnický pracovník podal zákonnému zástupci 
informaci o poskytnutých zdravotních službách nebo 
zdravotním stavu nezletilého pacienta.

• (3) Jde-li o zdravotní služby, které spočívají v poskytnutí
– a) neodkladné péče, která není péčí podle § 38 odst. 4, nebo

– b) akutní péče, 

• a souhlas zákonného zástupce nelze získat bez 
zbytečného odkladu, rozhodne o jejich poskytnutí 
ošetřující zdravotnický pracovník. To neplatí, lze-li
zdravotní služby poskytnout podle odstavce 1 na základě 
souhlasu nezletilého pacienta.



§ 35, nezpůsobilí
• (4) Jde-li o pacienta zbaveného způsobilosti k 

právním úkonům, odstavce 1 až 3 se použijí 
obdobně s tím, že věk pacienta se nezohledňuje.

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



§ 36, dříve vyslovená přání
• (1) Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového 

zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit 
souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a 
způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas 
předem vyslovit (dále jen „dříve vyslovené přání“).

• (2) Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené přání 
pacienta, i) má-li ho k dispozici, a to za podmínky, že v době 
poskytování zdravotních služeb ii) nastala předvídatelná 
situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje, a iii) pacient 
je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit 
nový souhlas nebo nesouhlas. Bude respektováno iv) jen 
takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě 
písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a 
to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je 
pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru 
zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí.



§ 36, dříve vyslovená přání
• (3) Dříve vyslovené přání musí mít v) písemnou 

formu a musí být opatřeno úředně ověřeným 
podpisem pacienta. Součástí dříve vysloveného 
přání je písemné poučení podle odstavce 2.

• (4) Pacient může učinit dříve vyslovené přání též 
při přijetí do péče poskytovatelem nebo kdykoliv v 
průběhu hospitalizace, a to pro poskytování 
zdravotních služeb zajišťovaných tímto 
poskytovatelem. Takto vyslovené přání se v) 
zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené 
o pacientovi; záznam podepíše pacient, 
zdravotnický pracovník a svědek; v tomto případě 
se nepostupuje podle odstavce 3.



§ 36, dříve vyslovená přání
• (5) Dříve vyslovené přání

– a) není třeba respektovat, vi) pokud od doby jeho vyslovení došlo 
v poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k 
takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient 
vyslovil souhlas s jejich poskytnutím; rozhodnutí o nerespektování 
dříve vysloveného přání pacienta a důvody, které k němu vedly, se 
zaznamenají do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi,

– b) nelze respektovat, vii) pokud nabádá k takovým postupům, 
jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti,

– c) nelze respektovat, viii) pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné 
osoby,

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

• (6) Dříve vyslovené přání nelze uplatnit, x) jde-li o nezletilé
pacienty nebo pacienty zbavené způsobilosti k právním 
úkonům.



§ 38, péče bez souhlasu
• (1) Pacienta lze bez souhlasu hospitalizovat, jestliže

a) mu
– 1. bylo pravomocným rozhodnutím soudu uloženo ochranné 

léčení formou lůžkové péče,
– 2. je nařízena izolace, karanténa nebo léčení podle zákona o 

ochraně veřejného zdraví,
– 3. je podle trestního řádu nebo občanského soudního řádu 

nařízeno vyšetření zdravotního stavu,

• b) ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe
nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo 
touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, 
pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze 
odvrátit jinak, nebo

• c) jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné 
péče a zároveň neumožňuje, aby vyslovil souhlas.



§ 38, péče bez souhlasu
• (2) Nezletilého pacienta nebo pacienta 

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



§ 38, péče bez souhlasu
• (3) Pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout 

pouze neodkladnou péči, a to v případě

– a) kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento 
souhlas vyslovit; tím není dotčeno dříve vyslovené 
přání podle § 36, nebo

– b) léčby vážné duševní poruchy, pokud by v 
důsledku jejího neléčení došlo se vší 
pravděpodobností k vážnému poškození zdraví 
pacienta.



§ 38, péče bez souhlasu
• (4) Nezletilému pacientovi nebo pacientovi 

zbavenému způsobilosti k právním úkonům lze bez 
souhlasu poskytnout neodkladnou péči, jde-li o

– a) případy podle odstavce 3 písm. b), nebo

– b) zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo 
zamezení vážného poškození zdraví.

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



§ 38, péče bez souhlasu
• (6) Poskytovatel je povinen o hospitalizaci podle 

odstavce 1 písm. b) nebo c) informovat
– osobu určenou podle § 33, 

– není-li taková osoba, některou z osob blízkých, 
popřípadě osobu ze společné domácnosti, nebo 
zákonného zástupce pacienta, pokud jsou mu známy.

• Není-li mu žádná osoba podle věty první známa
nebo ji nelze zastihnout, informuje Policii České 
republiky.

• (7) Bez souhlasu lze poskytnout též jiné zdravotní 
služby, stanoví-li tak zákon o ochraně veřejného 
zdraví.



§ 39, omezovací prostředky
• (1) K omezení volného pohybu pacienta při poskytování 

zdravotních služeb lze použít
– a) úchop pacienta zdravotnickými pracovníky nebo jinými 

osobami k tomu určenými poskytovatelem,
– b) omezení pacienta v pohybu ochrannými pásy nebo kurty,
– c) umístění pacienta v síťovém lůžku,
– d) umístění pacienta v místnosti určené k bezpečnému 

pohybu,
– e) ochranný kabátek nebo vestu zamezující pohybu horních 

končetin pacienta,
– f) psychofarmaka, popřípadě jiné léčivé přípravky podávané 

parenterálně, které jsou vhodné k omezení volného pohybu 
pacienta při poskytování zdravotních služeb, pokud se 
nejedná o léčbu na žádost pacienta nebo soustavnou léčbu 
psychiatrické poruchy, nebo

– g) kombinaci prostředků uvedených v písmenech a) až f)



§ 39, omezovací prostředky
• (2) Omezovací prostředky lze použít

– a) pouze tehdy, je-li účelem jejich použití odvrácení 
bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo 
bezpečnosti pacienta nebo jiných osob, a

– b) pouze po dobu, po kterou trvají důvody jejich 
použití podle písmene a).



§ 39, omezovací prostředky
• (3) Poskytovatel je povinen zajistit, aby

– a) pacient, u kterého je omezovací prostředek použit, byl s ohledem na jeho 
zdravotní stav srozumitelně informován o důvodech použití omezovacího 
prostředku,

– b) zákonný zástupce pacienta byl o použití omezovacích prostředků uvedených v 
odstavci 1 písm. b), c), d) nebo e) bez zbytečného odkladu informován; sdělení 
zákonnému zástupci pacienta se zaznamená do zdravotnické dokumentace 
vedené o pacientovi, záznam podepíše zdravotnický pracovník a zákonný 
zástupce,

– c) pacient po dobu použití omezovacího prostředku byl pod dohledem 
zdravotnických pracovníků; dohled musí odpovídat závažnosti zdravotního stavu 
pacienta a zároveň musí být přijata taková opatření, která zabrání poškození 
zdraví pacienta,

– d) použití omezovacího prostředku indikoval vždy lékař; ve výjimečných 
případech, vyžadujících neodkladné řešení, může použití omezovacích 
prostředků indikovat i jiný zdravotnický pracovník nelékařského povolání, který 
je přítomen; lékař musí být o takovém použití omezovacího prostředku 
neprodleně informován a musí potvrdit odůvodněnost omezení,

– e) každé použití omezovacího prostředku bylo zaznamenáno do zdravotnické 
dokumentace vedené o pacientovi.



§ 40, komunikace se soudem
• (1) Poskytovatel oznámí soudu do 24 hodin

– a) hospitalizaci pacienta podle § 38 odst. 1 písm. b) a c);
obdobně se postupuje, jestliže pacient nebo zákonný 
zástupce pacienta souhlas odvolal a nadále existují 
důvody pro hospitalizaci bez souhlasu,

– b) dodatečné omezení pacienta, který byl 
hospitalizován na základě souhlasu, ve volném pohybu 
podle § 39 odst. 1 písm. b) až g) nebo styku s vnějším 
světem až v průběhu léčení.

• (2) Hospitalizace a dodatečné omezení pacienta se 
soudu neoznamuje, jestliže byl souhlas ve lhůtě do 
24 hodin prokazatelným způsobem dodatečně 
vysloven.



ZoZS: Odmítnutí pacienta
• § 48 ZoZS
• (1) Poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout

přijetí pacienta do péče, pokud
– a) by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení 

nebo jeho přijetí brání provozní důvody (NEBO), personální
zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického 
zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, 
kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke 
snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb 
poskytovaných pacientům již přijatým,

– b) (vzdálenost místa pobytu a výkon návštěvní služby), nebo
– c) není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel 

uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; 
toto právo se nevztahuje na pojištěnce z (EU) či států, se kterými má 
ČR uzavřenu smlouvu…, zahrnující ve věcném rozsahu nároky na 
zdravotní péči.



ZoZS: Ukončení péče o pacienta
• ZoZS, § 48 (2) Poskytovatel může ukončit péči o pacienta v případě, že

– a) prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného 
poskytovatele,

– b) pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o 
registrujícího poskytovatele; ustanovení § 47 odst. 2 není dotčeno,

– c) pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,
– d) pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně 

a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, pokud s 
poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas, nebo se neřídí vnitřním 
řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem,

– e) přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování 
zdravotních služeb; to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se 
zdravotním stavem pacienta;

ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému 
poškození zdraví pacienta.



Ukončení péče o pacienta

• ZoZS, § 48 (3) 

– Poskytovatel nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče 
podle odstavce 1 nebo ukončit péči o něj podle 
odstavce 2 písm. d) nebo e), jde-li o pacienta, kterému 
je třeba poskytnout neodkladnou péči, jde-li o porod
nebo jde o zdravotní služby, které jsou nezbytné z 
hlediska ochrany veřejného zdraví nebo ochrany zdraví 
při práci, dále jde-li o krizové situace nebo výkon 
ochranného léčení nařízeného soudem, pokud jiný 
právní předpis nestanoví jinak. 



ZoZS: Ukončení péče o pacienta

• ZoZS, § 48 (5) 

• (5) Důvody odmítnutí přijetí pacienta do péče 
podle odstavce 1 nebo ukončení péče podle 
odstavce 2 posuzuje poskytovatel. 

• Poskytovatel o odmítnutí přijetí do péče podle 
odstavce 1 nebo o ukončení péče podle odstavce 
2 písm. d) a e) nebo o odmítnutí poskytnutí 
zdravotních služeb podle § 50 odst. 2 vydá 
pacientovi písemnou zprávu, ve které je uveden 
důvod odmítnutí nebo ukončení.



Zdravotní pojištění a práva 
pojištěnce



Práva pojištěnce
• § 11 zákona 48/1997 Sb.: Pojištěnec má právo

– Na výběr zdravotní pojišťovny
– Na výběr poskytovatele zdravotních služeb, který je ve 

smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na 
výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v 
případě registrujícího poskytovatele může toto právo 
uplatnit jednou za 3 měsíce,

– Na časovou a místní dostupnost hrazených služeb 
poskytovaných smluvními poskytovateli příslušné 
zdravotní pojišťovny

– Na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za 
podmínek stanovených tímto zákonem, přičemž 
poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby přijmout od 
pojištěnce žádnou úhradu



Obecná definice nároku

• § 13, Hrazené služby

– (1) Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby 
poskytnuté pojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat 
jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení, pokud

• a) odpovídají zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být 
jejich poskytnutím dosaženo, a jsou pro pojištěnce přiměřeně 
bezpečné,

• b) jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské 
vědy,

• c) existují důkazy o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich 
poskytování.



Úhrada léků
• § 15 (5) 
• Ze zdravotního pojištění se hradí při poskytování ambulantní

zdravotní péče léčivé přípravky…pokud pro ně SÚKL rozhodl o 
výši úhrady (§ 39h). 
– V každé skupině léčivých látek uvedených v příloze č.2 se 

vždy plně hradí nejméně jeden léčivý přípravek
– Ze zdravotního pojištění se při poskytování lůžkové péče 

plně hradí léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, individuálně připravované léčivé přípravky, 
radiofarmaka, transfúzní přípravky, zdravotnické 
prostředky, léčivé přípravky pro moderní terapii a tkáně a 
buňky, v provedení nejméně ekonomicky náročném, v 
závislosti na míře a závažnosti onemocnění, a pojištěnec se 
na jejich úhradě nepodílí.



Nárok pojištěnce – výjimečná úhrada

• § 16

– (1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných
případech zdravotní služby jinak zdravotní pojišťovnou 
nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních 
služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu 
pojištěnce. 

– (2) S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, 
je poskytnutí zdravotních služeb podle předchozího 
odstavce vázáno na předchozí souhlas revizního 
lékaře.



Smluvní a nesmluvní PZS
• §17 odst. 1

– Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování hrazených 
služeb pojištěncům uzavírají ZP smlouvy s poskytovateli o 
poskytování a úhradě hrazených služeb. 

– Smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb lze uzavřít pouze 
pro zdravotní služby, které je poskytovatel oprávněn poskytovat. 

– Smlouvy se nevyžadují při poskytování
• a) neodkladné péče pojištěnci,
• b) zdravotních služeb pojištěncům ve výkonu vazby nebo výkonu 

trestu odnětí svobody nebo výkonu zabezpečovací detence 
poskytovatelem určeným Vězeňskou službou,

• c) zdravotních služeb pojištěnci, který je ve výkonu ochranného léčení 
nařízeného soudem, jde-li o zdravotní služby poskytované v 
souvislosti s onemocněním, pro které je pojištěnec povinen se léčení 
podrobit.



Rámcové smlouvy
• Povinnosti ZZ

– neodmítne přijetí pojištěnce do své péče s výjimkou 
důvodů uvedených v § 11 odstavci 1 písmenu b) 
zákona,

– nepodmíní právo pojištěnce na svobodnou volbu 
lékaře, zdravotnického zařízení nebo na poskytnutí 
hrazené zdravotní péče žádnými registračními 
poplatky nebo sponzorskými dary a za poskytnutou 
zdravotní péči hrazenou pojišťovnou nebude od 
pojištěnce, pokud to nevyplývá z právních předpisů, 
vybírat žádnou finanční úhradu,

– nebude zvýhodňovat pojištěnce jedné nebo více 
pojišťoven v neprospěch pojištěnců pojišťoven 
ostatních a zhoršovat dostupnost zdravotní péče 
hrazené pojišťovnou přednostním poskytováním 
péče hrazené jiným způsobem,



Pobyt průvodce
• § 25 Pobyt průvodce pojištěnce v lůžkové péči

– (1) Je-li při hospitalizaci pojištěnce ve zdravotnickém 
zařízení lůžkové péče nutná celodenní přítomnost 
průvodce vzhledem

– a) ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo
– b) k nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a 

léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce,
– je pobyt průvodce pojištěnce do dovršení šestého roku 

věku doprovázeného pojištěnce včetně hrazenou službou; 
pobyt průvodce pojištěnce staršího 6 let je hrazenou 
službou jen se souhlasem revizního lékaře.

– (2) Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna, u které je 
pojištěn doprovázený pojištěnec.



Vybavení po konci hospitalizace

• § 26 Vybavení pojištěnce po ukončení 
hospitalizace

– (1) Hrazenými službami je i vybavení pojištěnce 
léčivými přípravky, potravinami pro zvláštní lékařské 
účely a zdravotnickými prostředky po ukončení 
hospitalizace na 3 dny nebo v odůvodněných 
případech i na další, nezbytně nutnou dobu.



Přeprava a cestovní náklady
• § 36 Přeprava a náhrada cestovních nákladů

– (1) Hrazenou službou je přeprava pojištěnce na území České republiky ke
smluvnímu poskytovateli, od smluvního poskytovatele do místa trvalého 
pobytu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních 
služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele, 

– a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným 
způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. 

– Pokud k onemocnění pojištěnce došlo v místě bydliště, je přeprava do místa 
trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo bydliště, hrazena jen tehdy, 
pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní 
stav pojištěnce. 

– Přeprava se provádí vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby. Je-li 
ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní 
pojišťovna, která hradí přepravu pojištěnce, i přepravu doprovázející osoby, 
a to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce.

– (2) Přepravu podle odstavce 1 hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající 
vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen 
požadovanou zdravotnickou dopravní službu poskytnout.



Přeprava a cestovní náklady

• § 37

– (1) Ze zdravotního pojištění se hradí indikovaná 
přeprava lékaře a ostatních zdravotnických pracovníků
za pojištěncem.

– (2) Pokud se pojištěnec, který má nárok na přepravu 
podle § 36, rozhodne pro dopravu soukromým 
vozidlem řízeným jinou osobou a pokud ošetřující 
lékař takovou dopravu schválí, má pojištěnec nárok na 
náhradu cestovních nákladů ve výši odpovídající 
vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který 
je schopen požadované zdravotní služby poskytnout.



Nárok pojištěnce na „časovou a místní“
• § 11 (1) , pojištěnec má právo

– na časovou a místní dostupnost hrazených služeb 
poskytovaných smluvními poskytovateli příslušné zdravotní 
pojišťovny

• § 40 (3) Zdravotní pojišťovny musí zajistit
– a) místní dostupnost hrazených služeb (dojezdová doba z místa 

bydliště, „dojezdovou dobou se pro účely tohoto zákona rozumí
doba v celých minutách, která odpovídá efektivní dostupnosti
místa dopravním prostředkem rychlostí která je přiměřená typu
pozemní komunikace“, dojezdové doby stanoví vláda nařízením, 

– b) časovou dostupnost hrazených služeb. Časovou dostupností
se rozumí zajištění poskytnutí neodkladných a akutních
hrazených služeb ve lhůtě odpovídající jejich naléhavosti . Lhůty
vyjadřující časovou dostupnost plánovaných hrazených služeb
stanoví vláda nařízením. 



Vymahatelnost
• § 11 (2) 

– Má-li pojištěnec za to, že mu nejsou poskytovány hrazené 
služby v souladu s tímto zákonem, může podat stížnost podle 
zákona o zdravotních službách. 

• § 46 (1)
– Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování hrazených 

služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové 
dostupnosti. 

• § 45a (1) 
– Zdravotní pojišťovně, která nepostupuje v souladu s ...§ 46 

odst. 1 ..., může Ministerstvo zdravotnictví uložit pokutu až do 
výše 10 000 000 Kč. Pokuta je příjmem státního rozpočtu. 
Zdravotní pojišťovna je povinna hradit pokutu z jejího 
provozního fondu. 



ZoVZP: Regresy
• § 55

– (1) Příslušná zdravotní pojišťovna má vůči třetí osobě právo na 
náhradu těch nákladů na hrazené služby, které vynaložila v důsledku 
zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby vůči pojištěnci. 
Náhrada podle věty první je příjmem fondů zdravotní pojišťovny.

– (2) Pro účely náhrady nákladů na hrazené služby podle odstavce 1 jsou 
poskytovatelé povinni oznámit příslušné zdravotní pojišťovně úrazy a 
jiná poškození zdraví osob, kterým poskytli hrazené služby, pokud mají 
důvodné podezření, že úraz nebo jiné poškození zdraví byly způsobeny 
jednáním právnické nebo fyzické osoby. Oznamovací povinnost mají i 
orgány Policie České republiky, státní zastupitelství a soudy. 
Oznamovací povinnost podle tohoto odstavce se plní do 1 měsíce ode 
dne, kdy se ten, kdo skutečnost oznamuje, o ní dozvěděl.

• K tomu:
– Zaviněním je úmysl i nedbalost, včetně nedbalosti nevědomé
– Jednáním je i opomenutí jednání, ke kterému byl subjekt povinen



Nový občanský zákoník
Opatrovnictví, svéprávnosti



Právní způsobilost
• §15

– (1) Právní osobnost je způsobilost mít v mezích 
právního řádu práva a povinnosti.

– (2) Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe 
vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k 
povinnostem (právně jednat).

• § 23

– Člověk má právní osobnost od narození až do 
smrti.



Osoba blízká
• § 22

– (1) Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, 
sourozenec a manžel nebo partner podle jiného 
zákona upravujícího registrované partnerství (dále 
jen „partner“); 

– jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se 
pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by 
újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně 
pociťovala jako újmu vlastní. 

– Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby 
sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.



Zletilost
• § 30 

– (1) Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. 
Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku 
věku.

– (2) Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti 
nabývá přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením 
manželství. Svéprávnost nabytá uzavřením 
manželství se neztrácí ani zánikem manželství, ani 
prohlášením manželství za neplatné.



Nezletilí
• § 31

– Má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, 
je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným 
rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.

• § 32
– (1) Udělil-li zákonný zástupce nezletilému, který nenabyl plné 

svéprávnosti, ve shodě se zvyklostmi soukromého života souhlas 
k určitému právnímu jednání nebo k dosažení určitého účelu, je 
nezletilý schopen v mezích souhlasu sám právně jednat, pokud 
to není zákonem zvlášť zakázáno; souhlas může být následně 
omezen i vzat zpět.

– (2) Je-li zákonných zástupců více, postačí, projeví-li vůči třetí 
osobě vůli alespoň jeden z nich. Jedná-li však vůči další osobě 
více zástupců společně a odporují-li si, nepřihlíží se k projevu 
žádného z nich.



NOZ a svéprávnost: shrnutí
• Dospělí: Nově více postupných kroků:

– Plná svéprávnost (svéprávný jedná sám)
– Plná svéprávnost a plná moc (svéprávný může jednat sám, ale 

pověřuje plnou mocí jiného)
– Předběžné prohlášení, § 38 a násl. (svéprávný, očekávám 

nezpůsobilost, zařizuji se pro ten případ)
– Smlouva o nápomoci, § 45 a násl. (svéprávný, ale už potřebuji 

nápomoc, sjednávám si podpůrce se souhlasem soudu)
– Zastoupení členem domácnosti, § 49 a násl. (nesvéprávný, zatím 

nemám opatrovníka, zastupuje člen domácnosti se souhlasem 
soudu)

– Omezení svéprávnosti, § 55 a násl. (obvykle částečné, nutný úkon 
soudu, ustanoví opatrovníka; činnost opatrovnické rady)



Podpůrná opatření - zletilý
• § 38 - Předběžné prohlášení

– V očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat 
může člověk projevit vůli, aby byly jeho záležitosti 
spravovány určitým způsobem, nebo aby je 
spravovala určitá osoba, nebo aby se určitá osoba 
stala jeho opatrovníkem.



Podpůrná opatření - zletilý
• § 39

– (1) Nemá-li prohlášení formu veřejné listiny, musí být učiněno 
soukromou listinou opatřenou datem a potvrzenou dvěma 
svědky; svědek o sobě uvede v potvrzení údaje, podle nichž ho 
lze zjistit.

– (2) Svědky mohou být jen osoby, které na prohlášení a jeho 
obsahu nemají zájem a nejsou nevidomé, neslyšící, němé nebo 
neznalé jazyka, v němž je prohlášení učiněno. Svědci musí 
prohlášení podepsat a být schopni potvrdit schopnost 
prohlašujícího jednat a obsah jeho prohlášení.

– (3) Je-li obsahem prohlášení pořízeného veřejnou listinou určení, 
kdo se má stát opatrovníkem, ten, kdo veřejnou listinu sepsal, 
zapíše údaje o tom, kdo prohlášení pořídil, kdo je povolán za 
opatrovníka a kdo veřejnou listinu sepsal, do neveřejného 
seznamu vedeného podle jiného zákona.



Podpůrná opatření - zletilý
• § 40

– (1) Činí-li prohlášení nevidomý, nebo osoba, která neumí 
nebo nemůže číst nebo psát, musí jí být prohlášení nahlas 
přečteno svědkem, který prohlášení nepsal. Nevidomý, 
nebo osoba, která neumí nebo nemůže číst nebo psát, před 
svědky potvrdí, že listina obsahuje jeho pravou vůli.

– (2) Činí-li prohlášení osoba se smyslovým postižením, která 
nemůže číst nebo psát, musí jí být obsah listiny tlumočen 
takovým způsobem dorozumívání, který si zvolila, a to 
svědkem, který prohlášení nepsal; všichni svědci musí 
ovládat způsob dorozumívání, kterým je obsah listiny 
tlumočen. Kdo prohlášení činí, potvrdí před svědky 
zvoleným způsobem dorozumívání, že listina obsahuje jeho 
pravou vůli.



Podpůrná opatření - zletilý
• § 41

– (1) K výslovnému odvolání prohlášení se vyžaduje 
projev vůle učiněný ve formě předepsané v § 39 
odst. 1.

– (2) Zničí-li listinu obsahující prohlášení ten, kdo je 
učinil, má to účinky odvolání.

• § 42
– Týká-li se prohlášení jiné záležitosti než povolání 

opatrovníka a je-li účinnost prohlášení vázána na 
podmínku, rozhodne o splnění podmínky soud.



Podpůrná opatření - zletilý
• § 43

– Změní-li se okolnosti zjevně tak podstatným způsobem, že 
člověk, který prohlášení učinil, by je za takových okolností 
neučinil nebo by je učinil s jiným obsahem, soud prohlášení 
změní nebo zruší, pokud by jinak člověku, který prohlášení 
učinil, hrozila závažná újma. Před vydáním rozhodnutí soud 
vyvine potřebné úsilí, aby zjistil názor člověka, o jehož 
prohlášení rozhoduje, a to i za použití takového způsobu 
dorozumívání, který si člověk zvolí.

• § 44
– Je-li prohlášení nebo jeho odvolání neplatné, soud k nim 

přihlédne, není-li příčiny pochybovat o vůli toho, kdo je 
učinil.



Nápomoc při rozhodování
• § 45

– Potřebuje-li člověk nápomoc při rozhodování, protože mu v tom 
duševní porucha působí obtíže, třebaže nemusí být omezen ve 
svéprávnosti, může si s podpůrcem ujednat poskytování 
podpory; podpůrců může být i více.

• § 46
– (1) Smlouvou o nápomoci se podpůrce zavazuje 

podporovanému, že bude s jeho souhlasem přítomen při jeho 
právních jednáních, že mu zajistí potřebné údaje a sdělení a že 
mu bude nápomocen radami.

– (2) Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy ji schválí soud. Není-li 
smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje se, aby strany 
projevily vůli uzavřít smlouvu před soudem. Soud smlouvu 
neschválí, odporují-li zájmy podpůrce zájmům podporovaného.



Nápomoc při rozhodování
• § 47

– (1) Podpůrce nesmí ohrozit zájmy podporovaného nevhodným 
ovlivňováním, ani se na úkor podporovaného bezdůvodně 
obohatit.

– (2) Podpůrce postupuje při plnění svých povinností v souladu s 
rozhodnutími podporovaného. Pokud podporovaný právně jedná 
v písemné formě, může podpůrce připojit svůj podpis s 
uvedením své funkce, popřípadě i s údajem o podpoře, kterou 
podporovanému poskytl; podpůrce má i právo namítat 
neplatnost právního jednání podporovaného.

• § 48
– Na návrh podporovaného nebo podpůrce soud podpůrce odvolá; 

soud ho odvolá i v případě, že podpůrce závažně poruší své 
povinnosti, a to i bez návrhu.



Zastoupení členem domácnosti
• § 49

– (1) Brání-li duševní porucha zletilému, který nemá 
jiného zástupce, samostatně právně jednat, může ho 
zastupovat jeho potomek, předek, sourozenec, manžel 
nebo partner, nebo osoba, která se zastoupeným žila 
před vznikem zastoupení ve společné domácnosti 
alespoň tři roky.

– (2) Zástupce dá zastoupenému na vědomí, že ho bude 
zastupovat, a srozumitelně mu vysvětlí povahu a 
následky zastoupení. Odmítne-li to člověk, který má 
být zastoupen, zastoupení nevznikne; k odmítnutí 
postačí schopnost projevit přání.



Zastoupení členem domácnosti
• § 50

– Ke vzniku zastoupení se vyžaduje schválení soudu. Před 
vydáním rozhodnutí soud vyvine potřebné úsilí, aby 
zjistil názor zastoupeného, a to i za použití takového 
způsobu dorozumívání, který si zastoupený zvolí.

• § 51
– Zástupce dbá o ochranu zájmů zastoupeného a 

naplňování jeho práv i o to, aby způsob jeho života 
nebyl v rozporu s jeho schopnostmi a aby, nelze-li 
tomu rozumně odporovat, odpovídal i zvláštním 
představám a přáním zastoupeného.



Zastoupení členem domácnosti
• § 52

– (1) Zastoupení se vztahuje na obvyklé záležitosti, jak to 
odpovídá životním poměrům zastoupeného. Zástupce 
však není oprávněn udělit souhlas k zásahu do duševní 
nebo tělesné integrity člověka s trvalými následky.

– (2) Zástupce může nakládat s příjmy zastoupeného v 
rozsahu potřebném pro obstarání obvyklých 
záležitostí, jak to odpovídá životním poměrům 
zastoupeného; s peněžními prostředky na účtu 
zastoupeného však může nakládat jen v rozsahu 
nepřesahujícím měsíčně výši životního minima 
jednotlivce podle jiného právního předpisu.



Zastoupení členem domácnosti
• § 53

– Má-li zastoupený více zástupců, postačí, pokud jedná jeden
z nich. Jedná-li však vůči další osobě více zástupců společně 
a odporují-li si, nepřihlíží se k projevu žádného z nich.

• § 54
– (1) Zastoupení zaniká, pokud se jej zástupce vzdá nebo 

pokud zastoupený odmítne, aby ho zástupce dále 
zastupoval; k odmítnutí postačí schopnost projevit přání. 
Zastoupení rovněž zaniká, pokud soud jmenuje 
zastoupenému opatrovníka.

– (2) Je-li uzavřena smlouva o nápomoci při rozhodování, 
zanikne zastoupení účinností smlouvy v rozsahu, v jakém je 
zastoupený způsobilý právně jednat.



Omezení svéprávnosti
• § 55

– (1) K omezení svéprávnosti lze přistoupit jen v 
zájmu člověka, jehož se to týká, po jeho zhlédnutí a 
s plným uznáváním jeho práv a jeho osobní 
jedinečnosti. Přitom musí být důkladně vzaty v 
úvahu rozsah i stupeň neschopnosti člověka 
postarat se o vlastní záležitosti.

– (2) Omezit svéprávnost člověka lze jen tehdy, 
hrozila-li by mu jinak závažná újma a nepostačí-li 
vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně 
omezující opatření.



Omezení svéprávnosti
• § 56

– (1) Omezit svéprávnost člověka může jen soud.
– (2) Soud vyvine potřebné úsilí, aby zjistil názor člověka, o 

jehož svéprávnosti rozhoduje, a to i za použití takového 
způsobu dorozumívání, který si člověk zvolí.

• § 57
– (1) Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v 

jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen 
přechodná, schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v 
jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat 
omezil.

– (2) Má-li člověk obtíže dorozumívat se, není to samo o sobě 
důvodem k omezení svéprávnosti.



Omezení svéprávnosti
• § 58

– Soud může v průběhu řízení o omezení svéprávnosti svěřit třetí 
osobě provedení určitých jednotlivých právních jednání nebo 
správu majetku, je-li to nutné, aby se zabránilo závažné újmě.

• § 59
– Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí 

na dobu nutnou pro její vyřízení, nebo na jinak určenou určitou 
dobu, nejdéle však na tři roky; Je-li zjevné, že se stav člověka v 
této době nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu delší, 
nejdéle však na pět let.

– Uplynutím doby právní účinky omezení zanikají. Zahájí-li se však 
v této době řízení o prodloužení doby omezení, trvají právní 
účinky původního rozhodnutí až do vydání nového rozhodnutí, 
nejdéle však jeden rok.



Omezení svéprávnosti
• § 60

– Změní-li se okolnosti, soud své rozhodnutí 
bezodkladně změní nebo zruší, a to i bez návrhu.

• § 61
– Rozhoduje-li soud o omezení svéprávnosti člověka, 

může osoba jím povolaná za opatrovníka 
navrhnout, aby byla opatrovníkem jmenována; 
pokud návrh nepodá, zjistí soud její stanovisko. Je-
li tato osoba způsobilá k opatrovnictví, soud ji s 
jejím souhlasem opatrovníkem jmenuje.



Omezení svéprávnosti
• § 62

– V rozhodnutí o omezení svéprávnosti jmenuje soud 
člověku opatrovníka. Při výběru opatrovníka přihlédne 
soud k přáním opatrovance, k jeho potřebě i k 
podnětům osob opatrovanci blízkých, sledují-li jeho 
prospěch, a dbá, aby výběrem opatrovníka nezaložil 
nedůvěru opatrovance k opatrovníkovi.

• § 63
– Opatrovníkem nelze jmenovat osobu nezpůsobilou 

právně jednat nebo osobu, jejíž zájmy jsou v rozporu 
se zájmy opatrovance, ani provozovatele zařízení, kde 
opatrovanec pobývá nebo které mu poskytuje služby, 
nebo osobu závislou na takovém zařízení.



Omezení svéprávnosti
• § 64

– Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka práva 
samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního 
života.

• § 65
– (1) Jednal-li opatrovanec samostatně, ač nemohl jednat bez 

opatrovníka, lze jeho právní jednání prohlásit za neplatné, jen 
působí-li mu újmu. Postačí-li však k nápravě jen změna rozsahu 
opatrovancových povinností, soud tak učiní, aniž je vázán návrhy 
stran.

– (2) Jednal-li opatrovanec samostatně, ač nemohl jednat bez 
opatrovníka, považuje se opatrovancovo jednání za platné, 
pokud je opatrovník schválil. To platí i v případě, že takové právní 
jednání schválil jednající sám poté, co nabyl svéprávnosti.



Pravidla zastoupení - obecně
• § 436

– (1) Kdo je oprávněn právně jednat jménem jiného, je 
jeho zástupcem; ze zastoupení vznikají práva a 
povinnosti přímo zastoupenému. Není-li zřejmé, že 
někdo jedná za jiného, platí, že jedná vlastním 
jménem.

– (2) Je-li zástupce v dobré víře nebo musel-li vědět o 
určité okolnosti, přihlíží se k tomu i u zastoupeného; to 
neplatí, jedná-li se o okolnost, o které se zástupce 
dozvěděl před vznikem zastoupení. Není-li zastoupený 
v dobré víře, nemůže se dovolat dobré víry zástupce.



Pravidla zastoupení - obecně
• § 437

– (1) Zastoupit jiného nemůže ten, jehož zájmy jsou v 
rozporu se zájmy zastoupeného, ledaže při smluvním
zastoupení zastoupený o takovém rozporu věděl nebo 
musel vědět.

– (2) Jednal-li zástupce, jehož zájem je v rozporu se 
zájmem zastoupeného, s třetí osobou a věděla-li tato 
osoba o této okolnosti nebo musela-li o ní vědět, může 
se toho zastoupený dovolat. Má se za to, že tu je 
rozpor v zájmech zástupce a zastoupeného, pokud 
zástupce jedná i za tuto třetí osobu nebo pokud jedná 
ve vlastní záležitosti.



Pravidla zastoupení - obecně
• § 438

– Zástupce jedná osobně. Dalšího zástupce může 
pověřit, je-li to se zastoupeným ujednáno nebo 
vyžaduje-li to nutná potřeba, odpovídá však za 
řádný výběr jeho osoby.

• § 439

– Má-li zastoupený pro tutéž záležitost více zástupců, 
má se za to, že každý z nich může jednat 
samostatně.



Zákonné zastoupení a opatrovnictví
• § 457

– Zákonné zastoupení i opatrovnictví sleduje 
ochranu zájmů zastoupeného a naplňování jeho 
práv.

• § 458
– Zákonný zástupce nebo opatrovník není oprávněn 

za zastoupeného právně jednat v záležitostech 
týkajících se vzniku a zániku manželství, výkonu 
rodičovských povinností a práv, jakož i pořízení pro 
případ smrti nebo prohlášení o vydědění a jejich 
odvolání.



Zákonné zastoupení a opatrovnictví
• § 459

– Zákonný zástupce nesmí odejmout zastoupenému věc 
zvláštní obliby, ledaže to odůvodňuje ohrožení jeho života či 
zdraví, a jedná-li se o nezletilého, který není plně svéprávný, 
také jiný závažný důvod. Věc zvláštní obliby musí být 
zastoupenému ponechána i při jeho umístění ve 
zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb, zařízení 
sociálně-právní ochrany dětí nebo podobném zařízení.

• § 460
– Dojde-li ke střetu zájmu zákonného zástupce nebo 

opatrovníka se zájmem zastoupeného či ke střetnutí zájmů 
těch, kteří jsou zastoupeni týmž zákonným zástupcem nebo 
opatrovníkem, anebo hrozí-li takový střet, jmenuje soud 
zastoupenému kolizního opatrovníka.



Zákonné zastoupení a opatrovnictví
• § 461

– (1) Spravuje-li zákonný zástupce nebo opatrovník jmění 
zastoupeného, náleží mu běžná správa takového jmění. 
Nejedná-li se o běžnou záležitost, vyžaduje se k 
naložení se jměním zastoupeného schválení soudu.

– (2) Dar, dědictví nebo odkaz určené pro zastoupeného
s podmínkou, že jej bude spravovat třetí osoba, jsou ze 
správy podle odstavce 1 vyloučeny. Zákonný zástupce 
nebo opatrovník však může přijetí takového daru, 
dědictví nebo odkazu odmítnout; k odmítnutí se 
vyžaduje schválení soudu.



Zákonné zastoupení a opatrovnictví
• § 463

– (1) Opatrovníka jmenuje soud; současně určí 
rozsah opatrovníkových práv a povinností. Osoba, 
které byl opatrovník jmenován, se na dobu trvání 
opatrovnictví stává opatrovancem.

– (2) Požádá-li o to opatrovník, soud ho odvolá; soud 
opatrovníka odvolá i v případě, že neplní své 
povinnosti. Zároveň opatrovanci jmenuje nového 
opatrovníka.



Zákonné zastoupení a opatrovnictví
• § 465

– (1) Soud jmenuje opatrovníka člověku, je-li to potřeba 
k ochraně jeho zájmů, nebo vyžaduje-li to veřejný 
zájem. Soud jmenuje opatrovníka zejména tomu, koho 
ve svéprávnosti omezil, tomu, o kom není známo, kde 
pobývá, neznámému člověku zúčastněnému při 
určitém právním jednání nebo tomu, jehož zdravotní 
stav mu působí obtíže při správě jmění nebo hájení 
práv.

– (2) Odůvodňují-li to okolnosti, může soud opatrovníku 
uložit, aby se v přiměřeném rozsahu pojistil pro případ, 
že při výkonu své funkce způsobí opatrovanci nebo jiné 
osobě škodu.



Zákonné zastoupení a opatrovnictví
• § 466

– (1) K povinnostem opatrovníka náleží udržovat s 
opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném 
rozsahu pravidelné spojení, projevovat o 
opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho 
zdravotní stav a starat se o naplnění 
opatrovancových práv a chránit jeho zájmy.

– (2) Rozhoduje-li opatrovník o opatrovancových 
záležitostech, vysvětlí opatrovanci srozumitelně 
povahu a následky rozhodnutí.



Zákonné zastoupení a opatrovnictví
• § 467

– (1) Opatrovník při plnění svých povinností naplňuje 
opatrovancova právní prohlášení a dbá jeho názorů, i 
když je opatrovanec projevil dříve, včetně přesvědčení 
nebo vyznání, soustavně k nim přihlíží a zařizuje 
opatrovancovy záležitosti v souladu s nimi. Není-li to 
možné, postupuje opatrovník podle zájmů 
opatrovance.

– (2) Opatrovník dbá, aby způsob opatrovancova života 
nebyl v rozporu s jeho schopnostmi a aby, nelze-li 
tomu rozumně odporovat, odpovídal i zvláštním 
opatrovancovým představám a přáním.



Zákonné zastoupení a opatrovnictví
• § 468

– Smrtí opatrovníka nebo jeho odvoláním opatrovnictví nezaniká a 
dokud soud nejmenuje opatrovanci nového opatrovníka, 
přechází na veřejného opatrovníka podle jiného zákona.

• § 469
– (1) Člověku, jemuž působí zdravotní stav při správě jeho jmění 

nebo při hájení jeho práv obtíže, jmenuje soud na jeho návrh 
opatrovníka a ve shodě s takovým návrhem určí opatrovníkovi 
rozsah působnosti. Na návrh opatrovance soud opatrovníka také 
odvolá.

– (2) Opatrovník jedná zpravidla společně s opatrovancem; jedná-li 
opatrovník samostatně, jedná v souladu s vůlí opatrovance. 
Nelze-li vůli opatrovance zjistit, rozhodne na návrh opatrovníka 
soud.



Zákonné zastoupení a opatrovnictví
• § 471

– (1) Rozhoduje-li soud o jmenování opatrovníka člověku, může tak učinit 
až po jeho zhlédnutí, nebrání-li tomu nepřekonatelná překážka; musí 
též vyslechnout jeho vyjádření nebo jinak zjistit jeho stanovisko a 
vycházet z něho.

– (2) Soud jmenuje opatrovníkem osobu, kterou navrhl opatrovanec. 
Není-li to možné, jmenuje soud opatrovníkem zpravidla příbuzného 
nebo jinou osobu opatrovanci blízkou, která osvědčí o opatrovance 
dlouhodobý a vážný zájem a schopnost projevovat jej i do budoucna. 
Není-li možné ani to, jmenuje soud opatrovníkem jinou osobu, která 
splňuje podmínky pro to, aby se stala opatrovníkem, nebo veřejného 
opatrovníka podle jiného zákona.

– (3) Způsobilost být veřejným opatrovníkem má obec, kde má 
opatrovanec bydliště, anebo právnická osoba zřízená touto obcí k 
plnění úkolů tohoto druhu; jmenování veřejného opatrovníka podle 
jiného zákona není vázáno na jeho souhlas.



Opatrovnická rada
• § 472

– (1) Je-li jmenován opatrovník, může opatrovanec nebo 
každá osoba opatrovanci blízká žádat o ustavení 
opatrovnické rady; opatrovník svolá schůzi osob blízkých 
opatrovanci a jeho přátel, jsou-li mu známi, tak, aby se 
schůze konala do třiceti dnů po obdržení žádosti. Není-li 
schůze včas svolána nebo nekoná-li se z jiného důvodu, 
anebo není-li na ní zvolena opatrovnická rada, svolá schůzi 
soud, a to i bez návrhu.

– (2) Schůze se může zúčastnit opatrovanec, každá osoba 
opatrovanci blízká a kdokoli z jeho přátel, třebaže nebyl 
pozván; každý z nich má jeden hlas. Zúčastní-li se schůze 
alespoň pět osob, může být opatrovnická rada zvolena.



Pravomoci opatrovníka
• § 483
• (1) Neschválil-li to soud, nesmí opatrovník vyslovit souhlas se změnou osobního 

stavu opatrovance.
• (2) Spravuje-li opatrovník opatrovancovo jmění, nesmí bez souhlasu soudu, 

nerozhodl-li soud o dalších omezeních,
– a) zavázat opatrovance k plnění některému z členů opatrovnické rady nebo osoby tomuto členu 

blízké,
– b) nabýt pro opatrovance nemovitou věc nebo podíl na ní, ani opatrovancovu nemovitou věc 

nebo podíl na ní zcizit či zatížit,
– c) nabýt pro opatrovance obchodní závod, podíl na obchodním závodu nebo podíl na právnické 

osobě, ani tento majetek zcizit nebo zatížit; to neplatí, jedná-li se o nabytí účastnických nebo 
podobných cenných papírů zajišťujících bezpečný výnos,

– d) uzavřít za opatrovance smlouvu zavazující ho k trvajícímu nebo opakovanému plnění na dobu 
delší než tři roky,

– e) odmítnout dědictví nebo jiné plnění z pozůstalosti, nebo
– f) zavázat opatrovance k bezúplatnému plnění jiné osobě, ledaže se jedná o dar poskytnutý k 

obvyklé příležitosti podle zásad slušnosti v přiměřeném rozsahu a opatrovanec je schopen 
úsudku a projevil s darem souhlas.



Pravomoci opatrovníka
• § 483
• (3) Bez zřetele na ustanovení odstavce 2 opatrovník nesmí, 

neschválil-li to soud, naložit s majetkem opatrovance, jedná-li se o
– a) nabytí nebo zcizení majetku v hodnotě převyšující částku 

odpovídající pětisetnásobku životního minima jednotlivce podle jiného 
právního předpisu,

– b) nabytí nebo zcizení majetku převyšující jednu polovinu 
opatrovancova majetku, ledaže tato polovina představuje hodnotu jen 
nepatrnou a nejedná se o věc, která je pro opatrovance věcí zvláštní 
obliby, nebo

– c) přijetí nebo poskytnutí půjčky, úvěru nebo jistoty v hodnotách 
uvedených pod písmenem a) nebo b).

• (4) Soud si před rozhodnutím podle odstavců 1 až 3 vyžádá 
stanovisko opatrovnické rady. Nesdělí-li opatrovnická rada soudu 
stanovisko v přiměřené lhůtě, potom soud rozhodne sám.



NOZ – tělesná a duševní integrita



ÚS: „Nejlepší zájem dítěte“
• Ústavní soud III. ÚS 459/03: „Nejlepší zájem 

dítěte“ 

– Ochrana zdraví a života dítěte, je zcela 
relevantním a více než dostatečným důvodem pro 
zásah do rodičovských práv a omezení náboženské 
svobody, kdy jde o hodnotu, jejíž ochrana je v 
systému základních práv a svobod jednoznačně 
prioritní. 



ÚS: „Diagnóza a právo“
• Diagnóza nezpůsobilosti/duševní poruchy:

– Diagnóza je medicínskou hypotézou, její nesprávnost nemusí nutně 
znamenat protiprávní jednání

– Zdravotník je však povinen při jejím stanovení postupovat lege artis

– Člověk je způsobilý, není-li dán opak (účelové dg., nebo dg. stanovené „od 
boku“ mohou být protiprávním jednáním)

• IV. ÚS 639/2000: soudní přezkum „diagnostické svobody“
– Z ústavního principu nedotknutelnosti integrity osobnosti vyplývá zásada 

svobodného rozhodování v otázkách péče o vlastní zdraví; proto při 
aplikaci ustanovení umožňujících ve vyjmenovaných případech, určité 
medicínské výkony či vyšetření provést i bez výslovného souhlasu občana 
(pacienta), je nutné šetřit podstatu této svobody a postupovat s 
maximální zdrženlivostí. Diagnóza není více než právo.



Právo na duševní a tělesnou integritu
• § 91

– Člověk je nedotknutelný.

• § 92
– (1) Lidské tělo je pod právní ochranou i po smrti člověka. Naložit s 

lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky způsobem pro zemřelého 
nedůstojným se zakazuje.

– (2) Nejsou-li lidské ostatky uloženy na veřejném pohřebišti, má na 
jejich vydání právo osoba, kterou člověk před svou smrtí výslovně 
určil; jinak postupně jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z 
nich nebo odmítnou-li ostatky převzít, převezme je jeho dědic.



Zásah do integrity
• § 93

– (1) Mimo případ stanovený zákonem nesmí nikdo zasáhnout do 
integrity jiného člověka bez jeho souhlasu uděleného s vědomím o 
povaze zásahu a o jeho možných následcích. Souhlasí-li někdo, aby mu 
byla způsobena závažná újma, nepřihlíží se k tomu; to neplatí, je-li 
zásah podle všech okolností nutný v zájmu života nebo zdraví 
dotčeného.

– (2) Zákonný zástupce může udělit souhlas k zásahu do integrity 
zastoupeného, je-li to k přímému prospěchu osoby, která není schopna 
dát souhlas sama.

• § 94
– (1) Kdo chce provést na jiném člověku zákrok, vysvětlí mu 

srozumitelně povahu tohoto zákroku. Vysvětlení je řádně podáno, lze-
li rozumně předpokládat, že druhá strana pochopila způsob a účel 
zákroku včetně očekávaných následků i možných nebezpečí pro své 
zdraví, jakož i to, zda přichází v úvahu případně i jiný postup.

– (2) Uděluje-li souhlas za jiného jeho zákonný zástupce, podá se 
vysvětlení i tomu, kdo má být zákroku podroben, je-li schopen úsudku, 
způsobem přiměřeným schopnosti dotčeného vysvětlení pochopit.



Zásah do integrity
• § 95

– Nezletilý, který není plně svéprávný, může v obvyklých 
záležitostech udělit souhlas k zákroku na svém těle také sám, je-li 
to přiměřené rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku a 
jedná-li se o zákrok nezanechávající trvalé nebo závažné následky.

• § 96
– (1) Souhlas k zásahu do integrity člověka vyžaduje písemnou 

formu, má-li být oddělena část těla, která se již neobnoví.

– (2) Písemnou formu vyžaduje i souhlas k

– a) lékařskému pokusu na člověku, nebo

– b) zákroku, který zdravotní stav člověka nevyžaduje; to neplatí, 
jedná-li se o kosmetické zákroky nezanechávající trvalé nebo 
závažné následky.



Zásah do integrity
• § 97

– (1) Udělený souhlas může být odvolán v jakékoli formě, i když se pro 
udělení souhlasu vyžaduje písemná forma.

– (2) Nevyžaduje-li se pro souhlas písemná forma, má se za to, že byl 
udělen. Při nejistotě, zda byl souhlas odvolán v jiné než písemné 
formě, se má za to, že k odvolání nedošlo.

• § 98
– (1) Nemůže-li člověk udělit souhlas pro neschopnost projevit vůli, byť 

jen přechodnou, a nemá-li zákonného zástupce, vyžaduje se souhlas 
přítomného manžela, rodiče, nebo jiné osoby blízké. Není-li přítomna 
žádná z těchto osob, vyžaduje se souhlas manžela, a není-li, souhlas 
rodiče, popřípadě jiné osoby blízké, pokud je lze bez obtíží zjistit a 
zastihnout a pokud je zřejmé, že nehrozí nebezpečí z prodlení. Není-li 
možné získat souhlas žádným z výše uvedených způsobů, může 
souhlas udělit jiná přítomná osoba, která o dotčenou osobu osvědčí 
mimořádný zájem.

– (2) Při zákroku i při udělení souhlasu se vezme zřetel na dříve 
vyslovená známá přání člověka, do jehož integrity má být zasaženo.



Zásah do integrity
• § 99

– Je-li život člověka v náhlém a patrném nebezpečí a nelze-li souhlas 
ve stavu nouze získat ani v jiné než stanovené formě, lze okamžitě 
zakročit, pokud to je ve prospěch zdraví dotčené osoby nezbytné.

• § 100
– (1) Má-li být zasaženo do integrity nezletilého, který dovršil čtrnáct 

let, nenabyl plné svéprávnosti a který zákroku vážně odporuje, 
třebaže zákonný zástupce se zákrokem souhlasí, nelze zákrok 
provést bez souhlasu soudu. To platí i v případě provedení zákroku 
na zletilé osobě, která není plně svéprávná.

– (2) Nesouhlasí-li zákonný zástupce se zásahem do integrity osoby 
uvedené v odstavci 1, ač si jej tato osoba přeje, lze zákrok provést 
na její návrh nebo na návrh osoby jí blízké jen se souhlasem soudu.



Zásah do integrity
• § 101

– Má-li být zasaženo do integrity člověka neschopného úsudku 
způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné následky 
nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo 
zdraví, lze zákrok provést jen s přivolením soudu. Tím není dotčeno 
ustanovení § 99.

• § 102

– Soud přivolí k zákroku podle § 100 nebo 101, je-li dotčené osobě podle 
rozumného uvážení k prospěchu, po jejím zhlédnutí a s plným 
uznáváním její osobnosti.

• § 103

– Bylo-li zasaženo do integrity člověka, který byl ve stavu, kdy nemohl 
posoudit, co se s ním děje, a nedal-li sám k zákroku souhlas, musí mu 
být, jakmile to jeho stav dovolí, vysvětleno způsobem, kterému bude 
schopen porozumět, jaký zákrok byl na něm proveden, a musí být 
poučen o jeho možných následcích i o riziku neprovedení zákroku.


