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▪ Úmluva o lidských právech a biomedicíně 

(čl. 5 - 7, čl. 26);

▪ zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv 

a svobod 

(čl. 7, čl. 8);

▪ zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

(§ 34 -§ 40);

▪ zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách;

▪ zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(§ 2636 a násled.).

Právní regulace

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ 

ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
17. října 2019
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▪ 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. 

Práva pacientů

ZÁKLADNÍ 

PŘEHLED

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ 

ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
17. října 2019
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▪ na zdravotní služby/péči na náležité odborné 

úrovni;

▪ povinnost poskytovatelů poskytovat zdravotní 

služby lege artis: 

„poskytovat zdravotních služeb podle pravidel vědy 

a uznávaných medicínských postupů, při 

respektování individuality pacienta, s ohledem na 

konkrétní podmínky a objektivní možnosti“ 

(§ 4 odst. 5 zákona o zdravotních službách);

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ 

ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Práva pacientů, 

zejména:

zákon o zdravotních 

službách a NOZ

17. října 2019
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▪ poskytování zdravotních služeb na základě 

svobodného informovaného souhlasu pacienta

(§ 28 a násled. zákona o zdravotních službách 

a § 2638 a násled. NOZ);

▪ zvolit si poskytovatele zdravotních služeb 

a zdravotnické zařízení

(nikoliv spádová území či určení praktickým 

lékařem);

▪ vyžádat si konzultační služby od jiného 

poskytovatele zdravotních služeb;

▪ být předem informován o ceně poskytovaných 

zdravotních služeb nehrazených či částečně 

hrazených a způsobu úhrady;

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ 

ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Práva pacientů, 

zejména:

zákon o zdravotních 

službách a NOZ

17. října 2019
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▪ Předepisování a používání LP je poskytováním 

zdravotních služeb!

▪ Proto je třeba vždy dodržet povinnost:

▫ postupovat lege artis

a 

▫ vyžádat si od pacienta informovaný souhlas 

(s výjimkou případů, kdy podle zákona souhlas není 

potřeba) 

PŘEDEPISOVÁNÍ A POUŽITÍ LP

Předepisování a 

používání LP

17. října 2019
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▪ základní povinnost každého poskytovatele zdravotních 

služeb (§45 ZZS) i každého zdravotnického pracovníka

(§49 ZZS)

▪ povinnost poskytovat zdravotní služby podle pravidel 

vědy a uznávaných medicínských postupů, při 

respektování individuality pacienta, s ohledem na 

konkrétní podmínky a objektivní možnosti

(§4 odst. 5 ZZS)

▪ vztahuje se i na preskripci a používání LP – POZOR 

u LP není vázáno na SPC! Postup lege artis nemusí být v 

souladu s SPC (např. použití „dospělých“ LP pro dětské 

pacienty)!

▪ lege artis může být i poskytování neregistrovaného LP!

POSTUP LEGE ARTIS

Postup lege artis –

co to je?

17. října 2019
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▪ obecný požadavek: ZS lze poskytovat na základě 

svobodného informovaného souhlasu pacienta (§28 

an. ZZS), který musí mít odpovídající formu (písemný, 

ústní, konkludentní)

▪ svobodný – souhlas bez nátlaku a stresu a informovaný

→ poučení – informace o

▫ příčině, původu nemoci včetně stadia 

a vývoje;

▫ účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných 

důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních 

služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů;

▫ další potřebné léčbě;

▫ omezeních a doporučeních ve způsobu života 

vzhledem ke zdravotnímu stavu

▫ jiných možnostech léčby, jejich vhodnosti, apod.

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Informovaný souhlas –

co to je?

17. října 2019
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▪ informované odmítnutí navržené léčby, tzv. negativní 

revers

▪ je to právo pacienta – pacient nemůže být léčen proti své 

vůli (samozřejmě až na výjimky – např. osoba v 

bezvědomí)

▪ pokud se nesouhlas týká změny terapie, lékař léčí 

pacienta předchozím způsobem, pokud je to postup 

lege artis

▪ informovaný nesouhlas musí obsahovat zejména 

poučení o rizicích odmítnutí léčby!

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Informovaný nesouhlas 

– co to je?

17. října 2019
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▪ musí být lege artis!

▪ je podmíněna (až na výjimky) informovaným 

souhlasem pacienta

▪ LP s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem musí:

▫ odpovídat stavu pacienta a účelu, jehož má být 

dosaženo a musí být pro pacienta přiměřeně 

bezpečný;

▫ být souladu se současnými dostupnými 

poznatky medicíny;

▫ existovat důkazy o jeho účinnosti a bezpečnosti 

ve vztahu k účelu jeho poskytování.

▪ shodným podmínkám podléhá i změna terapie!

LÉKOVÁ TERAPIE

Léková terapie

17. října 2019
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▪ Lékař je povinen poučit pacienta o možnostech léčby –

což může spočívat i v tom, že dá pacientovi na výběr z 

konkrétních LP (ale není podmínkou, stačí i zobecnit –

např. antibiotika tablety x injekce; podle situace)

▪ pokud v rámci informovaného souhlasu lékař s 

pacientem neřeší konkrétní LP (např. je na trhu 10 

stejných LP), je výběr věcí lékaře, popř. může být 

předmětem dohody mezi lékařem a pacientem

▪ pokud pacient vyžaduje jiný LP, než který mu lékař 

vybral, je na lékaři, jestli pacientovi chce vyhovět nebo 

ne – možnost volby lékař nemá v případě, že jsou zde 

medicínské důvody;

▪ s výběrem LP musí pacient souhlasit nebo udělit 

„informovaný nesouhlas“ (revers).

LÉKOVÁ TERAPIE – VÝBĚR LP

Léková terapie – výběr 

konkrétního LP

17. října 2019
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▪ lékař může změnit LP během léčby z celé řady 

důvodů;

▪ vždy však změna podléhá stejným pravidlům, 

jakoby se jednalo o určení nové léčby!;

▪ především tedy musí být lege artis a musí být 

provedena na základě informovaného souhlasu 

pacienta;

▪ bez souhlasu pacienta jej není možné převést na 

jinou terapii!

LÉKOVÁ TERAPIE – ZMĚNA LP

Léková terapie – změna 

LP během léčby 

(switch) 

17. října 2019
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▪ interní pokyny vedení nemocnice či pozitivní list 

zdravotní pojišťovny by neměly mít přednost 

před zdravotními potřebami pacienta a jeho 

zákonnými právy!;

▪ pokud by takové pokyny mohly vést k horší léčbě, 

lékař musí zvážit rizika – jestli se vystaví např. 

riziku postupu non lege artis;

▪ i tzv. ekonomický switch vyžaduje souhlas 

pacienta!

LÉKOVÁ TERAPIE – ZMĚNA LP

Léková terapie – změna 

LP během léčby 

(switch) 

17. října 2019
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▪ v jaké formě by měl být souhlas pacienta se 

změnou terapie?

▪ může být:
▫ ústní (lékař jej zaznamená do zdrav. dokumentace)

▫ konkludentní (pacient vyslechne poučení a bez 

dalšího přijme recept; lékař jej zaznamená do zdrav. 

dokumentace)

▫ písemný (v případě listinné zdrav. dokumentace je 

možné nechat pacienta potvrdit záznam o poskytnutí 

poučení a souhlasu)

Jaká forma je nejlepší?

LÉKOVÁ TERAPIE – FORMA SOUHLASU

Léková terapie – změna 

LP během léčby 

(switch) 

17. října 2019
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▪ jednoznačně písemná!;

▪ ta totiž poskytuje silný důkaz o tom, že pacient byl 

skutečně poučen, o rozsahu tohoto poučení 

a o tom, že pacient skutečně udělil souhlas;

▪ stejné platí i pro informovaný nesouhlas, tedy 

negativní revers!;

▪ důkaz o souhlasu či nesouhlasu a jeho konkrétním 

obsahu se může hodit nejen v případě sporu s 

pacientem, ale i v případě sporu lékaře s 

vedením nemocnice (v případě převedení pacienta 

na dražší terapii)!

LÉKOVÁ TERAPIE – FORMA SOUHLASU

Léková terapie – změna 

LP během léčby 

(switch) 

17. října 2019
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▪ lékař převádí pacienta na levnější terapii –

pacient se může chtít později bránit tím, že se 

změnou nesouhlasil – je třeba prokázat, že bylo 

pacientovi poskytnuto příslušné poučení (proč, 

alternativy, rizika, apod.);

▪ pacient nesouhlasí s převedením na levnější 

terapii – vedení nemocnice může lékaře 

„penalizovat“ za dražší léčbu – pokud ale lékař 

prokáže, že pacientovi léčbu nabídl a on ji odmítl, 

nelze mu neekonomické jednání vyčítat.

LÉKOVÁ TERAPIE – FORMA SOUHLASU

Léková terapie – změna 

LP během léčby 

(switch) příklady 

vhodnosti písemné 

formy souhlasu a 

nesouhlasu

17. října 2019
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▪ pacient požaduje léčbu, která v jeho případě 

není hrazena (např. v důsledku indikačního 

omezení) – je třeba pacienta výslovně poučit o 

tom, že daná péče je nehrazená, jinak by se mohl 

dožadovat náhrady škody, která mu tím vznikla;

▪ pacient požaduje centrový LP, nicméně v daném 

centru je již vyčerpán rozpočet a nejedná se o 

neodkladnou péči – je třeba pacienta poučit, aby 

se obrátil na svou zdravotní pojišťovnu – zajištění 

péče v jiném centru.

LÉKOVÁ TERAPIE – FORMA SOUHLASU

Léková terapie – změna 

LP během léčby 

(switch) příklady 

vhodnosti písemné 

formy souhlasu a 

nesouhlasu

17. října 2019
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OBSAH INFORMOVANÉHO SOUHLASU

LÉKOVÁ TERAPIE – OBSAH SOUHLASU17. října 2019
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Označení zdravotního výkonu nebo zdravotní služby

(popis zdravotního výkonu, se kterým pacient vyjadřuje souhlas – např. zahájení 

či změna terapie konkrétním léčivým přípravkem)

1. účel, povaha, předpokládaný přínos zdravotního výkonu nebo služby;

2. předpokládané důsledky a následky zdravotního výkonu nebo služby;

3. možná rizika spojená se zdravotním výkonem nebo službou;

4. informace o možném omezení v obvyklém způsobu života, v pracovní 

schopnosti, zdravotní způsobilosti, po poskytnutí zdravotní služby nebo 

provedení zdravotního výkonu;

5. informace o léčebném režimu, preventivních opatřeních, která jsou vhodná, 

případně o potřebě poskytnutí dalších zdravotních služeb.

LÉKOVÁ TERAPIE – OBSAH SOUHLASU17. října 2019



20

Alternativy výkonu a jejich možná rizika

(popis alternativy) (rizika)

(popis alternativy) (rizika)

V rámci poučení o alternativách navrhované léčby byl pacient rovněž poučen o 

možnosti odmítnout jakoukoli lékařskou péči.

Prohlašuji, že jsem byl poučen o svém právu klást otázky a svobodně se 

rozhodnout, jestli s navrženou zdravotní službou či zdravotním výkonem 

souhlasím či nikoli. Prohlašuji, že podaným informacím rozumím, nemám žádné 

další otázky, ani nejasnosti, a vyslovuji svůj svobodný informovaný souhlas s 

uvedenými zdravotními službami a výkony.

Datum a podpis

LÉKOVÁ TERAPIE – OBSAH SOUHLASU17. října 2019
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OBSAH INFORMOVANÉHO NESOUHLASU

LÉKOVÁ TERAPIE – OBSAH NESOUHLASU17. října 2019
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Dne (uvést datum) jsem byl v rámci vyšetření prováděném mým ošetřujícím 

lékařem (uvést jméno a příjmení lékaře, popř. působiště) v rámci poskytování 

zdravotní péče související s (stručně popsat pacientovu diagnózu) poučen, že 

z hlediska mého zdravotního stavu je potřebné, abych se podrobil zdravotnímu 

výkonu (specifikovat jakému) / v rámci své léčby užíval léčivý přípravek 

(specifikovat jaký) (dále jen „léčba“).

Můj ošetřující lékař mne poučil, že v případě odmítnutí výše uvedené léčby může 

mít negativní dopady na moje zdraví a další život, spočívající zejména v (uvést 

výčet zdravotních následků).

Na základě provedeného poučení, kterému jsem porozuměl a s plným vědomím 

důsledků tohoto právního jednání prohlašuji, že nesouhlasím s navrhovanou 

léčbou / s převedením na navrhovanou léčbu.

LÉKOVÁ TERAPIE – OBSAH NESOUHLASU17. října 2019
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Děkuji za 

pozornost

Libor Štajer

17. října 2019
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