
 

 

 

 

STANOVISKO VLÁDY 

k návrhu poslanců Zuzky Bebarové Rujbrové, Soni Markové, Stanislava Mackovíka, 
Pavla Kováčika a Zdeňka Ondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů  

(sněmovní tisk č. 660) 

 

Vláda na své schůzi dne 21. prosince 2015 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a vyslovila s ním 

nesouhlas zejména z následujících důvodů: 

1. Vláda si je vědoma, že ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., 

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

ve znění pozdějších předpisů, činí v praxi určité problémy. Zákonná podmínka pro 

nedobrovolnou hospitalizaci, jde-li o pacienty jevící známky duševní poruchy nebo touto 

poruchou trpící anebo pod vlivem návykové látky, spočívající v bezprostředním 

a závažném ohrožování sebe nebo svého okolí, je v praxi vnímána nejednoznačně. 

Navrhované nahrazení slova „bezprostředně“ v § 38 odst. 1 písm. b) zákona o 

zdravotních službách slovy „nebo je vysoce pravděpodobné, že v budoucnu ohrozí“, 

jakkoli by se na první pohled jevilo jako řešení stávající situace, však nelze podle názoru 

vlády bez dalšího přijmout. Důvodem pro opatrnost ohledně změny uvedeného 

ustanovení je značná neurčitost navržené formulace, která by mohla vyvolávat spory při 

aplikaci a dále pak ohled na soulad případných změn úpravy podmínek nedobrovolné 

hospitalizace s mezinárodněprávními závazky České republiky.  Případné změny této 

úpravy by podle názoru vlády měly projít širším odborným posouzením a řádným 

legislativním procesem tak, aby bylo nalezeno kompromisní řešení poskytující nejen 

oporu postupům umožňujícím poskytnutí včasné léčby pacientům, a tím ochranu jak 

jejich zdraví, tak i zdraví jiných osob, ale zároveň respektující v co možná nejvyšší míře 

ochranu práv pacientů a jejich osob blízkých a předcházející případným stížnostem ve 

vztahu k ochraně lidských práv. 

2. V této souvislosti vláda upozorňuje, že připravuje a v roce 2016 předloží vlastní návrh 

novely zákona o zdravotních službách, ve kterém se bude řešit i tento problém 

vyplývající z ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona o zdravotních službách. 
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