
Několik poznámek k výkladu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zák.č.372/2011 Sb. zákon o zdravotních službách) 

 

             V souvislosti s novým zákonem o zdravotních službách (dále jen „zákon“) se 

vyskytly názory, podle nichž se vyžaduje souhlas pacienta i v případě, jde-li o léčbu infekční 

tuberkulózy.  

              Podmínky, za nichž se vyžaduje souhlas pacienta, jsou upraveny v ustanovení §§ 34 

a 35 zákona pod marginální rubrikou „Poskytování zdravotních služeb se souhlasem“. 

V navazujících ustanoveních v §§ 38 až 40 pod marginální rubrikou „Hospitalizace pacienta a 

poskytování zdravotních služeb bez souhlasu a použití omezovacích prostředků“ jsou 

uvedeny výjimky, za nichž je možno přistoupit k léčení bez souhlasu pacienta a dokonce proti 

jeho vůli. Mezi těmito výjimkami je nařízení izolace, karantény nebo léčení podle zákona o 

ochraně veřejného zdraví (zák. 258/2000 Sb.). 

                 Podle ustanovení § 45 zákona o ochraně veřejného zdraví „při výskytu infekčního 

onemocnění stanoveného prováděcím právním předpisem nebo při podezření na výskyt 

takového infekčního onemocnění jsou poskytovatelé zdravotních služeb povinni nařídit izolaci 

vždy na infekčním oddělení, případně oddělení tuberkulózy nebo venerologickém oddělení 

nemocnice nebo odborného léčebného ústavu“. Stejně tak i pokud jde o povinné očkování 

proti tuberkulóze tam, kde jsou proto splněny zákonné podmínky tj. u rizikových skupin, 

platí, že musí být provedeno i bez souhlasu dotčené osoby, případně jeho zákonných 

zástupců. Pro stručnost odkazuji na ustanovení § 47 zákona o ochraně veřejného zdraví, kde 

jsou podrobně upraveny podmínky povinného očkování. Stále je v platnosti i ta část 

ustanovení § 47a zákona o ochraně veřejného zdraví, podle které „Očkování proti tuberkulóze 

u dětí s vyšším rizikem získání této infekce provádějí na kalmetizačních pracovištích odborní 

lékaři pneumoftizeologové“. 

             Z uvedeného tedy vyplývá, že opatření proti šíření nakažlivých nemocí včetně 

opatření proti tuberkulóze stanovená zákonem o ochraně veřejného zdraví se účinností zákona 

o zdravotních službách nemění. 
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