
Aktuální judikatura Ústavního soudu 

 

V letošním roce bylo Ústavním soudem vydáno několik nálezů zasahujících do oblasti 

poskytování zdravotních služeb obecně, z nichž ty nejvýznamnější jsou komentovány níže. 

Jedná se o sdělování údajů o zdravotním stavu pacienta Policii ČR a omezení práva na 

nedotknutelnost osoby při provádění lékařských zákroků. Uvedené nálezy se netýkají přímo 

ambulantní zdravotní péče, ale svým přesahem a závěry v nich uvedenými jsou přímo 

využitelné i v ambulanci soukromého gynekologa. 

 

Povinná mlčenlivost a sdělování údajů o zdravotním stavu Policii ČR 

Fakultní nemocnice v Olomouci se ústavní stížností domáhala zrušení rozhodnutí Okresního 

soudu v Olomouci a Policie ČR, neboť byla toho názoru, že napadená rozhodnutí jsou 

v přímém rozporu se zásadou, podle níž každý může činit, co není zákonem zakázáno, a 

nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Napadené rozhodnutí okresního soudu, kterým byla 

zamítnuta stížnost FN v Olomouci proti uložení pořádkové pokuty pro neposkytnutí 

součinnosti, podle jejího názoru ve své podstatě postuluje, že poskytovatel zdravotních služeb 

je nucen poskytnout policejnímu orgánu jako orgánu činnému v trestním řízení součinnost, 

ačkoliv mu zákon takovou povinnost neukládá, respektive zvláštní zákon, kterým je zákon č. 

372/2011 sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách), takový postup dokonce neumožňuje. 

 

Co se odehrálo na začátku celé kauzy? FN v Olomouci odmítla součinnost Policii ČR 

nevydáním informací o zdravotním stavu pacienta, který byl v daném zdravotnickém zařízení 

pitván. Požadovala po Policii předložení souhlasu soudce, a to s odkazem na povinnou 

mlčenlivost, kterou lze prolomit pouze zákonem předvídatelnými okolnostmi. Soudkyně 

Okresního soudu v Olomouci odmítla souhlas vydat s odkazem na skutečnost, že dle jejího 

názoru není v daném případě nezbytné žádat o zproštění mlčenlivosti soud. FN v Olomouci 

tak byla udělena pořádková pokuta za odmítnutí součinnosti a proto se obrátila s ústavní 

stížností na Ústavní soud ČR. 

 

Ústavní soud v daném případě přijal závěr, že Policie byla povinna před výzvou ke sdělení 

důvěrných zdravotních informací požádat soud o souhlas k vyžádání těchto informací, a soud 

měl povinnost rozhodnout o tom, zda tento souhlas udělí či nikoliv. Ústavní soud si je vědom, 

že Policie takto v projednávané věci nejdříve postupovala, přičemž pochybil okresní soud, 



pokud její návrh zamítl, když dospěl k závěru, že uvedeného souhlasu soudu není třeba. 

 

Pro úplnost Ústavní soud považoval za vhodné dodat, že o obdobnou situaci z hlediska 

povinnosti mlčenlivosti nejde v případech, kdy tato mlčenlivost vůbec nevzniká, jako např. při 

pitvě (podle ustanovení § 115 tr. řádu) nebo při prohlídce těla (podle § 114 tr. řádu), neboť 

lékař provádějící takovéto úkony se s informacemi o zdravotním stavu neseznamuje 

v souvislosti s výkonem svého povolání, nýbrž v rámci úkonů trestního řízení. 

 

Závěry uvedeného nález Ústavního soudu ČR se vztahují nejen na poskytovatele ústavních 

zdravotních služeb, ale i na poskytovatele ambulantních zdravotních služeb, resp. 

zdravotnické pracovníky a další osoby uvedené v zákoně o zdravotních službách, kteří jsou 

vázáni povinnou mlčenlivostí. Informace o zdravotním stavu pacienta lze tak jednoznačně 

Policii ČR poskytnout pouze se souhlasem samotného pacienta nebo na základě Policií ČR 

předloženého souhlasu soudce a pouze v jeho rozsahu! 

 

Omezení práva na nedotknutelnost osoby při provádění lékařských zákroků 

Žena, která rodila ve zdravotnickém zařízení, se ústavní stížností domáhala práva na účinné 

vyšetřování, které bylo podle jejího názoru porušeno postupem Policie ČR a Městského 

státního zastupitelství v Brně. Stěžovatelka tvrdila, že v průběhu porodu na ní byly ze strany 

personálu Nemocnice M. B. v Brně, kde porodila své dítě, prováděny zdravotnické úkony bez 

jejího souhlasu. Poté co její stížnost podaná přímo nemocnici byla odmítnuta jako 

neoprávněná, podala stěžovatelka trestní oznámení, ve kterém tvrdila, že v průběhu porodu 

došlo ze strany zdravotnického personálu vůči ní k trestným činům nelidského a krutého 

zacházení, ublížení na zdraví a omezení osobní svobody. V trestním oznámení uvedla, že 

personál vůbec nerespektoval její přání přirozeného porodu bez jakékoliv medikace a 

lékařských zásahů, ignoroval písemně sepsaný porodní plán a neinformoval ji o prováděných 

úkonech. Namítala především provedení úkonů, se kterými nesouhlasila: dirupce, episiotomie, 

Kristellerova exprese a vytržení placenty po porodu dítěte. Uváděla, že dané úkony nebyly 

nezbytné, nebyly lege artis a naopak jí způsobily masivní život ohrožující krvácení. 

 

Ústavní soud se zabýval otázkou, zda šetřením orgánů činných v trestním řízení byly splněny 

všechny požadavky vyplývající z práva na účinné vyšetřování. Policejní orgán zajistil 

zdravotnickou dokumentaci stěžovatelky, provedl výslech porodní asistentky přítomné u 

porodu a obdržel interní vyjádření lékařky přítomné u porodu. Z uvedeného učinil závěr, že 



všechny úkony zdravotnických pracovníků byly lege artis a činěny s cílem zachránit život a 

zdraví stěžovatelky a jejího dítěte. Takové šetření však nelze považovat za důkladné a 

dostatečné ve smyslu práva na účinné vyšetřování a jeho závěry nejsou založeny na důkladné, 

objektivní a nestranné analýze všech relevantních skutečností. Policejní orgán opomenul 

vyslechnout řadu očitých svědků včetně stěžovatelky i lékařky, která porod vedla, a spokojil 

se pouze s jejich písemným vyjádřením. 

 

Zásadní otázkou v dané věci je, čím bylo způsobeno život ohrožující krvácení stěžovatelky. 

Tomu se však šetření provedené policejním orgánem věnovalo naprosto nedostatečně a 

nevycházelo z nezávislého odborného vyjádření pro posouzení, zda provedené úkony byly 

lege artis. Tuto otázku nemůže hodnotit sám vyšetřující policista, ale musí se opírat o expertní 

hodnocení. 

 

Ústavní soud tedy na základě shora uvedených skutečností konstatoval, že šetření provedené 

orgány činnými v trestním řízení nesplnilo požadavky účinného vyšetřování, neboť nebylo 

dostatečně důkladné a nebylo v dostatečné míře ani podrobeno kontrole veřejností, protože 

stěžovatelce nebylo umožněno nahlédnout do spisu. 

 

Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítala i provedení lékařských zákroků (např. nástřih hráze), 

které nemají vztah k výše zkoumanému právu na život, přesto mohou představovat minimálně 

zásah do nedotknutelnosti její osoby, pokud byly činěny bez jejího souhlasu. V oblasti 

zdravotní péče, kde dochází k zásahu do fyzické nebo duševní integrity pacienta je klíčový 

pojem svobodného a informovaného souhlasu. Institut svobodného a informovaného souhlasu 

s každým lékařským zákrokem je založen na uznání právní subjektivity každého jedince a 

jeho svobody rozhodovat o svém vlastním těle a podporuje autonomii jeho volby. To je 

v protikladu k paternalistickému přístupu, kdy o jednotlivci je rozhodováno někým jiným 

(například lékařem), byť i z dobrých pohnutek, že to je pro jeho dobro a zdraví. V konečném 

důsledku je to vždy pacient, jako svobodný jednotlivec nadaný základními právy, včetně 

práva na respektování své psychické a fyzické integrity, který by měl dát souhlas se zásahy do 

tohoto práva. Přitom je nutno akceptovat, že jiné osoby mohou i jeho rozhodnutí, například 

odmítne-li nezbytnou léčbu, považovat za špatné. 

 

I když zpravidla nedochází ke konfliktu mezi rodičkou a jejím dítětem, neboť jsou to právě 

matky, kterým nejlepší zájem jejich dítěte leží primárně na srdci, přesto ve výjimečných 



případech ke konfliktu docházet může. Lze stěží akceptovat, že by v těchto výjimečných 

případech mělo dítě v průběhu porodu zůstat zcela bez právní ochrany. Takový závěr by byl 

v rozporu s čl. 6 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého je lidský život hoden 

ochrany již před narozením. V dané věci je tedy nutno vážit zájmy rodičky na ochraně její 

fyzické integrity a zájmy nenarozeného dítěte na životě a zdraví. Právo rodící matky na 

nedotknutelnost její osoby tedy v ústavněprávní rovině omezit lze, za předpokladu, že je 

skutečně (alespoň s vysokou pravděpodobností) život a zdraví plodu bezprostředně ohrožen a 

provedené zákroky přiměřené sledovanému účelu záchraně života a zdraví nenarozeného 

dítěte. Pokud by se tedy prokázalo, že zákroky, proti kterým stěžovatelka brojí, byly 

provedeny bez jejího svobodného a informovaného souhlasu a nebyly přiměřené k ochraně 

zdraví a života nenarozeného dítěte, došlo k porušení jejich osobnostních práv, chráněných 

občanským zákoníkem. Případné porušení práva stěžovatelky na ochranu jejího soukromí je 

tedy reparovatelné pomocí civilněprávní žaloby na ochranu osobnosti. 

 

Závěr 

Závěry uvedeného nálezu Ústavního soudu ČR jsou využitelné i v praxi ambulantního lékaře 

pečujícího o těhotné pacientky, a to jednak v rovině vlastního provedení lékařských zákroků, 

které těhotná žena odmítá, ale i v rovině informační (tzn. poučení pacientky). Na základě 

předmětného nálezu lze provést zákroky i proti vůli dané ženy, ale pouze v případě již 

probíhajícího porodu. V situaci, kdy žena se odmítá podrobit vyšetření v průběhu jejího 

těhotenství (v kterékoli fázi předcházející porodu) a lékař neshledává, že by jednala v duševní 

poruše, nemohou být činěny zákroky proti její vůli. V takovém případě je na místě vyžádat si 

o odmítnutí navrhované péče písemný reverz, kterému musí předcházet důkladné poučení o 

rizicích pro její osobu, ale i nenarozené dítě. Pacientky, které se svými ošetřujícími lékaři 

probírají případný porodní plán, je vhodné - v intencích daného nálezu – informovat o jeho 

nenaplnění v průběhu porodu, pokud bude život a zdraví plodu bezprostředně ohrožen a 

zákroky budou ze strany zdravotnických pracovníků přiměřené sledovanému účelu záchraně 

života a zdraví nenarozeného dítěte. 

 

Právní regulace 

Nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2015, sp. zn. II. ÚS 2050/14, dostupné na: 

nalus.usoud.cz. 

Nález Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 1565/14, dostupné na: nalus.usoud.cz. 

 


