
Právní aspekty genetických vyšetření 

 

Právní úprava genetických vyšetření, jejich nabízení či provedení, informování pacienta 

případně osob jemu blízkých, doporučení odborného genetického poradenství a dalších 

souvisejících aspektů vychází především ze zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a samozřejmě nelze opomenout ani 

obecná pravidla pro poskytování zdravotních služeb definována zákonem č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Genetická vyšetření 

Genetické vyšetření slouží ke stanovení podílu variant v lidském zárodečném genomu na 

rozvoj nemocí u pacienta a zahrnuje klinické a laboratorní vyšetření. Genetickým 

laboratorním vyšetřením se rozumí laboratorní analýza lidského zárodečného genomu nebo 

jeho části. 

 

Genetická vyšetření v oblasti zdravotnictví lze nabízet nebo provádět pouze pro účely: 

a) zdravotních služeb, a to 

- k neimplantační diagnostice v rámci asistované reprodukce, 

- k diagnostice geneticky podmíněných nemocí a vývojových vad, 

- ke stanovení míry predispozice ke vzniku nemocí a vývojových vad, 

- ke stanovení bezpříznakového přenašečství variant lidského zárodečného 

genomu způsobujícího nemoc nebo vývojovou vadu, 

- k cílenému screeningu novorozenců za účelem zjištění geneticky podmíněných 

nemocí cíleným screeningem se pro potřeby genetického vyšetření rozumí 

zjišťování podílu změn v lidském zárodečném genomu na rozvoji závažných 

geneticky podmíněných nemocí s rizikem časného nezvratného poškození 

zdraví novorozenců, 

- k optimalizaci léčby, 

b) biomedicínskému výzkumu spojeného se zdravím a jeho poruchami. 

 

Informovaný souhlas 

Genetické vyšetření lze nabízet nebo provést pacientovi pouze po podání informace o jeho 

účelu, povaze a dopadu na zdraví, včetně zdraví budoucích generací, a o rizicích 



neočekávaných nálezů pro pacienta a geneticky příbuzné osoby a na základě jeho písemného 

souhlasu nebo písemného souhlasu zákonného zástupce pacienta. 

 

Za geneticky příbuzné osoby pacienta se pro účely genetických vyšetření podle zákona o 

specifických zdravotních službách považují příbuzné osoby s medicínsky závažným 

genetickým rizikem, a to příbuzní v řadě přímé, kterými jsou prarodiče, rodiče a jejich děti, a  

nepřímé, kdy se míra tohoto rizika určuje podle stupně příbuznosti a typu genetické nemoci. 

 

V případě, že z výsledků genetického vyšetření vyplývá diagnostický závěr, podle něhož lze 

předpokládat dopad na zdraví pacienta, včetně budoucích generací, nebo na zdraví geneticky 

příbuzných osob, doporučí poskytovatel pacientovi a dotčené geneticky příbuzné osobě 

poskytnutí genetického poradenství lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru lékařská 

genetika, a to před a po vyšetření. 

 

Za podstoupení genetického vyšetření nesmí být pacientovi nabídnuta nebo poskytnuta 

finanční odměna nebo jiný prospěch. S odmítnutím genetického vyšetření nesmí být pro 

pacienta spojena žádná újma, ani nesmí být vystaven psychickému nátlaku.  

 

Ochrana údajů o zdravotním stavu 

Výsledky genetických vyšetření nesmějí být bez písemného souhlasu pacienta poskytnuty 

třetím osobám. Prodej nebo darování výsledků genetických vyšetření třetím osobám bez 

písemného souhlasu pacienta, včetně písemného souhlasu dotčené geneticky příbuzné osoby, 

je zakázán. Výsledky genetického vyšetření nesmějí být použity k jakékoli diskriminaci 

pacienta a geneticky příbuzných osob. 

 

Genetické laboratorní vyšetření biologického materiálu odebraného z těla zemřelého 

k výukovým, vědeckým a výzkumným účelům lze provést pouze za předpokladu, že k tomu 

zemřelý za svého života nebo osoby blízké zemřelému udělili prokazatelný souhlas. Pokud 

zemřelý za svého života vyslovil zákaz poskytování informací o svém zdravotním stavu, 

nemůže být toto vyšetření provedeno. To neplatí, je-li třeba zjistit nebo ověřit závažné 

informace o změnách v lidském zárodečném genomu zemřelého potřebné pro zajištění 

ochrany zdraví geneticky příbuzných osob. 

 

Závěr 



Při poskytování ambulantní gynekologické zdravotní péče může docházet k situacím, kdy 

lékař – gynekolog indikuje, s ohledem na zdravotní stav a anamnestické údaje, provedení 

genetického vyšetření, které je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Takovéto vyšetření potom provádí specializované laboratoře a pacientce příp. geneticky 

příbuzným osobám je doporučené odborné genetické poradenství specializovaným lékařem, 

který také zajišťuje interpretaci diagnostických závěrů a možných řešení. V situaci, kdy 

genetické vyšetření není lékařem – gynekologem indikováno, nicméně pacientka je o 

možnosti „komerčního testování“ informována či jí je přímo nabízeno, musí být naplněny 

podmínky stran jejího informování stanovené zákonem o specifických zdravotních službách a 

lékařem musí být v takové situaci sepsán písemný informovaný souhlas. Důležitou roli zde 

hraje poučení o možných dopadech na zdraví, včetně zdraví budoucích generací, jakož i 

upozornění na rizika neočekávaných nálezů pro pacientku a geneticky příbuzné osoby. 

Lékařem, který toto vyšetření pacientce nabídnul, by měla být také zajištěna odpovídající 

interpretace jeho výsledků včetně poučení dostavit se s obdrženými nálezy k jejich konzultaci. 

V opačném případě nelze vyloučit jeho právní odpovědnost za případnou újmu na zdraví. 

 

Právní předpisy 

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákone č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Za jakých podmínek lze poskytnout údaje z genetického vyšetření pacienta rodinným 

příslušníkům? 

Výsledky genetických vyšetření mohou být poskytovány rodinným příslušníkům (osobám 

blízkým) pouze na základě písemného souhlasu pacienta, který by měl zůstat založen ve 

zdravotnické dokumentaci. Bez tohoto souhlasu lze sdělovat nezbytné údaje z výsledků 

genetického vyšetření pouze dotčeným geneticky příbuzným osobám, a to tehdy vyplývá-li 

z daných výsledků diagnostický závěr, podle něhož lze předpokládat dopad na zdraví 

budoucích generací. 


