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Důvodová zpráva 

Obecná část 

Předkládaný dokument je návrhem novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních 

službách“ nebo „ZZS“). Navrhované změny jsou podrobně specifikovány v následujícím 

textu. 

Účelem zákona je náprava detekovaného problému, který poměrně dosti komplikuje léčení 

pacienta, čímž dochází k ohrožení pacienta popř. celé společnosti – nemožnost hospitalizovat 

pacienta proti jeho vůli, pokud zrovna aktuálně není zjevně a bezprostředně nebezpečný sobě 

nebo svému okolí. V takovém případě je zde povinnost pacienta propustit, i když jsou 

ošetřující lékaři hluboce přesvědčeni, že by dotyčný pacient potřeboval další ústavní 

psychiatrickou léčbu. 

a) Zhodnocení platného právního stavu 

Právní úprava hospitalizace pacienta bez jeho souhlasu je upravena v těchto normách: 

1. Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 č. 2/1993 Sb., 

o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR, ve 

znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., kterým se mění Listina základních práv 

a svobod, 

2. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

3. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

4. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, 

 

Listina základních práv a svobod upravuje v čl. 8 právo na osobní svobodu a jeho meze. 

Nedobrovolnou hospitalizaci upravuje konkrétně v čl. 8 odst. 6: „Zákon stanoví, ve kterých 

případech může být osoba převzata nebo držena v ústavní zdravotnické péči bez svého 

souhlasu. Takové opatření musí být do 24 hodin oznámeno soudu, který o tomto umístění 

rozhodne do 7 dnů.“ 

 

Zákon o zdravotních službách v § 38 odst. 1 lze pacienta hospitalizovat bez jeho souhlasu, 

kromě případů, kdy hospitalizaci nařídil soud nebo jiný orgán, nebo pokud zdravotní stav 

pacienta vyžaduje poskytnutí neodkladné péče při splnění tří zákonných podmínek: 

1) pacient ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí: 

Dovozuje se, že se jedná o případy, kdy je přímo ohroženo zdraví nebo život pacienta, 

případně pacient přímo útočí na zdraví nebo život jiného. Bezprostřednost bývá chápána 
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obdobně jako v případě nutné obrany (§ 29 trestního zákoníku) či vykázání osoby ze 

společného obydlí (§ 44 zákona o Policii). 

2) pacient jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem 

návykové látky; 

3) hrozbu podle odstavce 1) není možné odvrátit jinak: 

ZZS zavedl silnější záruky před nezákonnými zásahy do práva na osobní svobodu tím, že 

zavedl povinnost zdravotnického zařízení před uložením nejvíce restriktivního opatření 

zkoumat možnost použití alternativ k odstranění hrozícího nebezpečí. 

ZZS dále stanoví, že poskytovatel zdravotních služeb oznámí soudu do 24 hodin 

nedobrovolnou hospitalizaci pacienta; obdobně se postupuje, jestliže pacient, zákonný 

zástupce nebo opatrovník pacienta souhlas odvolal a nadále existují důvody pro jeho 

hospitalizaci bez souhlasu. 

 

Občanský zákoník předmětnou problematiku dále rozvíjí stanovením práv člověka 

převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu a povinností zdravotnického 

zařízení a soudu v ust. § 104 až § 110. Je nutno podotknout, že v případě rozporu občanského 

zákoníku a ZZS mají jako lex specialis přednost ustanovení ZZS. 

Převzít člověka bez jeho souhlasu do zařízení poskytujícího zdravotní péči nebo ho v něm bez 

jeho souhlasu držet lze jen z důvodu stanoveného zákonem a za podmínky, že nezbytnou péči 

o jeho osobu nelze zajistit mírnějším a méně omezujícím opatřením. Podání návrhu na 

omezení svéprávnosti nezakládá samo o sobě důvod, aby byl člověk bez svého souhlasu do 

takového zařízení převzat nebo v něm držen. Je-li člověk převzat do zařízení poskytujícího 

zdravotní péči nebo je-li v něm držen, oznámí to jeho zákonnému zástupci, opatrovníku nebo 

podpůrci a jeho manželu nebo jiné známé osobě blízké neprodleně poskytovatel zdravotních 

služeb; oznámení manželu nebo jiné osobě blízké však učinit nesmí, pokud mu to bylo 

zakázáno. 

Poskytovatel zdravotních služeb zajistí, aby se člověku převzatému do zařízení poskytujícího 

zdravotní péči nebo zadrženému v takovém zařízení dostalo bez zbytečného odkladu 

náležitého vysvětlení jeho právního postavení, zákonného důvodu učiněného opatření a 

možností právní ochrany včetně práva zvolit si zmocněnce nebo důvěrníka. Vysvětlení se 

podá tak, aby mu člověk mohl dostatečně porozumět a uvědomit si povahu učiněného 

opatření a jeho následky; má-li takový člověk zákonného zástupce, opatrovníka nebo 

podpůrce, podá se vysvětlení bez zbytečného odkladu také jemu. 

Důvěrník může uplatnit ve prospěch člověka svým jménem všechna jeho práva vzniklá v 

souvislosti s jeho převzetím do příslušného zařízení nebo s jeho držením v takovém zařízení. 

Stejná práva jako důvěrník má i podpůrce. 
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Kdo byl do zařízení poskytujícího zdravotní péči převzat nebo kdo je v něm držen, má právo 

projednávat se svým zástupcem, důvěrníkem nebo podpůrcem vlastní záležitosti při osobním 

rozhovoru a bez přítomnosti třetích osob. 

Člověk převzatý do zařízení poskytujícího zdravotní péči nebo držený v takovém zařízení má 

právo, aby jeho zdravotní stav, zdravotní dokumentaci nebo vyjádření ošetřujícího lékaře o 

neschopnosti úsudku a projevit přání samostatně přezkoumal lékař nezávislý na poskytovateli 

zdravotních služeb v tomto zařízení i na jeho provozovateli. Stejné právo má i důvěrník nebo 

podpůrce. 

 

Zákon o zvláštních řízeních soudních upravuje předmětnou problematiku v dílu čtvrtém v 

řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu (§ 66 a 

násl. z. ř. s.) probíhá před okresním soudem, v jehož obvodu se nachází zdravotní ústav, ve 

kterém je člověk umístěn (§ 66 z. ř. s.), ve dvou fázích. První fází je řízení o vyslovení 

přípustnosti převzetí k hospitalizaci nebo předběžné přípustnosti omezení člověka, který byl 

původně hospitalizován se svým souhlasem, ve volném pohybu tentokrát již bez jeho 

souhlasu, včetně odvolání souhlasu s hospitalizací (§ 75 a násl. z. ř. s.). Zdravotní ústav je 

povinen tyto skutečnosti do 24 hodin od jejich vzniku oznámit soudu (§ 75 odst. 2 z. ř. s.). 

Soud usnesením zahájí řízení a do sedmi dnů má rozhodnout o tom, zda k převzetí, a tudíž i k 

nucenému omezení ve volném pohybu během hospitalizace, s níž člověk pacient původně 

souhlasil, došlo ze zákonných důvodů. Rozhodnutí má formu usnesení. Soud věc projedná v 

režimu tzv. jiného soudního roku (§ 77 odst. 1, § 18 z. ř. s.), který se uskuteční zpravidla bez 

účasti veřejnosti ve zdravotním ústavu za přítomnosti pacienta, který bude vyslechnut. 

Účastníky řízení jsou též zdravotní ústav, má-li způsobilost k právnímu jednání, a zákonný 

zástupce pacienta, podal-li návrh na zahájení řízení. V takovém případě má postavení 

samostatného účastníka (§ 67 odst. 2 z. ř. s.). Nemá-li zdravotní ústav způsobilost k právnímu 

jednání, a tím ani procesní způsobilost, je účastníkem řízení poskytovatel zdravotnické péče, 

který zařízení provozuje. Pacient je během řízení zastoupen opatrovníkem, nicméně má plnou 

procesní způsobilost, takže soud nemůže např. neprojednat jeho odvolání nebo ignorovat 

návrhy na doplnění dokazování s odůvodněním, že s těmito návrhy procesní opatrovník 

nevyslovil souhlas. Funkce procesního opatrovníka pacienta zaniká až poté, co došlo k jeho 

propuštění, nikoliv právní mocí usnesení o přípustnosti převzetí ani případně následujícího 

rozsudku o přípustnosti dalšího držení pacienta ve zdravotním ústavu. Tento fakt lze dovodit z 

§ 82 odst. 1 z. ř. s., podle něhož opatrovník může podat během stvrzené hospitalizace pacienta 

návrh na propuštění. 

Pokud soud uzavře, že k hospitalizaci (k omezení během do té doby dobrovolné hospitalizace) 

došlo ze zákonných důvodů (výrok I), musí zároveň rozhodnout o tom, zda důvody 

hospitalizace (omezení) v době rozhodování trvají (§ 78 odst. 1 z. ř. s.; výrok II). Jestliže pro 

další hospitalizaci (omezení) již není důvod a pacient je dosud nedobrovolně hospitalizován 

nebo omezen, soud neprodleně přikáže jeho propuštění z hospitalizace, případně zakáže jeho 

zvláštní omezování v rámci jinak dobrovolné hospitalizace (výrok III). Jestliže soud 

rozhodne, že k převzetí nedošlo ze zákonných důvodů (výrok I), přikáže 
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okamžité propuštění  pacienta z hospitalizace nebo zakáže jeho specifické omezení během 

jinak dobrovolné hospitalizace. Zdravotní ústav musí ihned po doručení usnesení pacienta 

neprodleně propustit nebo jej dále neomezovat nad rámec běžné hospitalizace, s níž pacient 

souhlasí (§ 78 odst. 2 z. ř. s.). Vůči výše popsaným rozhodnutím je přípustné podat odvolání 

(§ 202 o. s. ř., § 28 a 72 z. ř. s.), které však nemá odkladný účinek. Pokud odvolací soud 

změní rozhodnutí soudu prvního stupně tak, že hospitalizace nebo omezení má pokračovat, 

soud prvního stupně zabezpečí doručení tohoto rozhodnutí propuštěnému pacientovi a 

zároveň z úřední povinnosti zabezpečí výkon tohoto rozhodnutí, tj. navrácení pacienta do 

zdravotnického zařízení. S ohledem na beznávrhovou povahu předmětného řízení nelze 

připustit, aby výkon takového rozhodnutí byl uskutečněn až na návrh některého z účastníků. 

Způsob realizace výkonu by soud zajišťoval ve spolupráci se zdravotním ústavem, do něhož 

má být pacient opětovně umístěn. 

Pokud soud pravomocně rozhodne, že k převzetí pacienta došlo ze zákonných důvodů, a že 

důvody pro další hospitalizaci nebo omezení trvají, pokračuje v řízení o 

vyslovení přípustnosti dalšího držení nebo omezení pacienta ve zdravotním ústavu. 

Zvláštní usnesení o zahájení nového řízení se nevydává (§ 80 z. ř. s.). Soud posléze rozhodne 

rozsudkem, který má být vynesen v tříměsíční lhůtě (§ 81 odst. 2 z. ř. s.). Přestože se jedná o 

pořádkovou lhůtu, jejíž uplynutí bez vynesení rozsudku samo o sobě nemá za následek 

povinnost propuštění pacienta, lze mít s ohledem na § 81 odst. 3 z. ř. s. za to, že není-li 

rozsudek vyhlášen do jednoho roku od nedobrovolné hospitalizace nebo omezení, soud musí 

vydat usnesení o propuštění z hospitalizace nebo o povinnosti ukončit omezení 

pacienta. Účinnost rozsudku o přípustnosti dalšího držení (omezení) ve zdravotnickém 

ústavu zanikne uplynutím doby jednoho roku od jeho vyhlášení, není-li v rozsudku stanovena 

kratší doba (§ 81 odst. 3 z. ř. s.). Umístěný pacient, jeho zástupce a opatrovník, případně 

osoby umístěnému blízké (§ 22 odst. 1) mohou za podmínek daných § 82 z. ř. s. podat návrh 

na propuštění. 

 

 

b) Odůvodnění hlavních principů právní úpravy 

Předmětem navrhované právní úpravy je odstranění nedostatku účinného znění ZZS. 

 

c) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Existující problém, který lékařům – psychiatrům poměrně dosti komplikuje léčení pacienta, 

čímž dochází k ohrožení pacienta popř. celé společnosti – nemožnost hospitalizovat pacienta 

proti jeho vůli, pokud zrovna aktuálně není zjevně a bezprostředně nebezpečný sobě nebo 

svému okolí. V takovém případě je zde povinnost pacienta propustit, i když jsou ošetřující 

lékaři hluboce přesvědčeni, že by dotyčný pacient potřeboval další ústavní psychiatrickou 

léčbu. 
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V praxi se stává, že ze strany pacienta hrozí určité nebezpečí, přestože není bezprostřední. Jde 

např. o situaci, kdy se psychiatr během vyšetření, na které přišel pacient dobrovolně, dozví, že 

má pacient sebevražedné úmysly nebo pokud je člověk s duševním postižením agresivní 

předtím, než se k němu lékař dostane, přičemž se následně zklidní. Jelikož otázku 

bezprostřednosti nebezpečí je nutno zkoumat se zřetelem na skutečnost, že zbavení osobní 

svobody představuje krajní možnost a jde o velmi závažný zásah do základních práv a svobod 

člověka, je nutno pacienta propustit, a to i když je vysoce pravděpodobné, že pacient v blízké 

budoucnosti ohrozí sebe nebo své okolí. 

Takto je nutno postupovat i v případě, kdy se dotyčný pacient chová opakovaně agresivně 

vůči svému okolí, avšak vždy se následně zklidní. Za současného právního stavu je možnost 

využít pouze krátkodobé ochrany osoby podle § 50 zákona o Policii ČR nebo využít institutu 

vykázání dle § 44 téhož zákona, popř. předběžného opatření dle § 400 a násl. zákona o 

zvláštních řízeních soudních, což jsou opatření pouze dočasná, nesystémová a neřešící 

samotný důvod a příčinu předmětných komplikací (např. neochotu k užívání předepsané 

medikace). 

Identifikace rizik spojených s nečinností: 

Nečinnost by znamenala zachování dosavadní právní úpravy. Tento stav vede v současné 

době k tomu, že duševně nemocní pacienti, kteří nesouhlasí se svou hospitalizací, jsou 

propouštěni z hospitalizace i v případech, kdy je vysoce pravděpodobné, že v blízké době 

ohrozí sebe nebo své okolí, což v některých případech vede ke skutečnému budoucímu 

ohrožení samotných pacientů či jejich okolí. 

 

d) Zhodnocení souladu návrhu s ústavním pořádkem České republiky 

Navrhovaná úprava je zcela v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Konkrétním 

zasaženým právním předpisem ústavní právní síly je Listina základních práv a svobod 

vyhlášená ve Sbírce zákonů pod číslem 2/1993 Sb. Dotčeným ustanovením je čl. 8 odst. 6, 

který stanoví: „Zákon stanoví, ve kterých případech může být osoba převzata nebo držena v 

ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu. Takové opatření musí být do 24 hodin 

oznámeno soudu, který o tomto umístění rozhodne do 7 dnů.“ V navrhovaném řešení je smysl, 

obsah a účel daného ustanovení plně promítnut, přičemž v žádném případě nedochází 

k zásahu do takto vymezeného ústavně garantovaného základního práva, pouze se zavádí 

přesné podmínky předpokládaného omezení tohoto základního práva. 

 

e) Zhodnocení souladu návrhu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z jejího 

členství v Evropské unii 

Závazky vyplývající pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii nijak nekolidují 

s navrhovanou právní úpravou.  
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f) Zhodnocení souladu návrhu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 

vázána 

Navrhované řešení je v souladu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod 

(publikovaná ve Sbírce zákonů pod číslem 209/1992 Sb., dále jen „EÚLP“), zejména čl. 5 

odst. 1 písm. e)
1
. Podle názoru Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) 

vyjádřeného v rozsudku Winterwerp proti Nizozemsku je nedobrovolná hospitalizace 

odůvodněna pouze za předpokladu, že 

1) existence skutečné duševní poruchy jedince je prokázána objektivní lékařskou zprávou 

a 

2) druh nebo stupeň této poruchy je takový, že vyžaduje zásah do osobní svobody; 

3) platnost dalšího držení závisí na trvání duševní poruchy. 

Ve své následné judikatuře ESLP doplnil, že 

4) v případech kdy doba detence není předem určena, je nutné zajistit pravidelný 

přezkum prostřednictvím soudního orgánu, v jehož pravomoci je umístěnou osobu 

z nedobrovolné hospitalizace propustit, a že 

5) nedobrovolná hospitalizace musí probíhat na místě k tomu určeném. 

 

Článek 5 odst. 1 EÚLP rovněž vyžaduje, aby byl každý zásah do svobody v souladu se 

zákonem. „Zákonnost“ v tomto případě obsahuje jak hmotněprávní, tak procesněprávní 

složku, to znamená, že zbavení osobní svobody může nastat jen při splnění zákonných 

podmínek pro takový postup a za předpokladu, že jsou v každém stádiu řízení dodrženy 

zásady spravedlivého procesu. 

Zbavení osobní svobody je tak závažným zásahem do základních práv a svobod, že je 

přípustné pouze pokud méně závažná opatření nejsou k dispozici. To je odrazem zásady 

subsidiarity, kterou ESLP nejdříve formuloval v kontextu detence domnělého alkoholika na 

záchytné stanici v rozsudku Witold Litwa proti Polsku, později potvrdil v případě detence 

v psychiatrické léčebně v rozsudku Ťupa proti České republice a nakonec i v případě umístění 

do ústavu sociální péče v rozsudku D.D. proti Litvě. 

Veškerá výše uvedená kritéria naplňuje jak stávající právní úprava, tak právní úprava 

v případě přijetí navrhované změny. 

 

                                                             
1  čl. 5 odst. 1 písm. e) EÚLP: „Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Nikdo nesmí být 

zbaven svobody kromě následujících případů, pokud se tak stane v souladu s řízením stanoveným zákonem: e. 

zákonné držení osob, aby se zabránilo šíření nakažlivé nemoci, nebo osob duševně nemocných, alkoholiků, 

narkomanů nebo tuláků.“ 
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g) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 

prostředí 

Předložený návrh nebude mít zásadní dopady do výše uvedených oblastí s výjimkou 

předpokládaných pozitivních dopadů na osoby se zdravotním postižením, konkrétně na osoby 

trpící duševní poruchou a jejich okolí – viz výše. 

 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Návrh nijak nezasahuje do ochrany soukromí a osobních údajů. 

 

h) Zhodnocení korupčních rizik 

V důsledku přijetí navrhované změny nedojde ke změně hodnoty korupčních rizik.  

 

 

Zvláštní část 

Čl. I 

K bodu 1 

Stávající neuspokojivý stav, který neumožňuje účinně chránit samotného pacienta trpícího 

nebo jevícího známky duševní choroby a jeho okolí za předpokladu, že tento bezprostředně 

neohrožuje sebe nebo své okolí, se nahrazuje možností hospitalizovat pacienta bez jeho 

souhlasu i v případě, že je vysoce pravděpodobné, že v budoucnu ohrozí sebe nebo své okolí, 

a to závažným způsobem. Bude tedy požadována již poměrně vysoká pravděpodobnost 

závažného ohrožujícího jednání pro futuro, a to v souladu s tím, jak citelným zásahem 

nedobrovolná hospitalizace beze sporu je. 

Nutno zdůraznit, že nadále zůstává zachována podmínka, že nedobrovolná hospitalizace je 

možná pouze pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak. 

Rovněž zůstávají zachovány další pojistky proti zneužití tohoto institutu: Povinnost do 24 

hodin oznámit hospitalizaci pacienta bez jeho souhlasu soudu; povinnost soudu rozhodnout do 

7 dnů o přípustnosti převzetí a následně do 3 měsíců rozhodnout o případném dalším držení 

ve zdravotním ústavu s tím, že toto rozhodnutí je účinné maximálně 1 rok a poté musí být ve 

věci znovu rozhodnuto nebo pacient musí být propuštěn. Dále zůstává zachována možnost, 
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aby pacient (=umístěný), jeho zástupce, opatrovník, a osoby jemu blízké žádali ještě před 

uplynutím doby, do které je držení přípustné, o nové vyšetření a rozhodnutí o propuštění, je-li 

odůvodněna domněnka, že další držení ve zdravotním ústavu není důvodné. Rovněž žádné 

rozhodnutí soudu nebrání tomu, aby zdravotní ústav pacienta propustil, ani tomu, aby soud v 

řízení ve věcech opatrovnictví člověka učinil jiné vhodné opatření, pokud již není 

nedobrovolná hospitalizace nutná. 

Pokud by při soudním řízení vyšlo najevo, že pacient byl převzat (= hospitalizován bez 

souhlasu) protiprávně, musí být pacient neprodleně propuštěn. V takovém případě se může 

pacient domáhat náhrady újmy způsobené na jeho přirozených právech (viz § 2956 a násl. 

občanského zákoníku). 

 

Čl. II 

Účinnost zákona se navrhuje stanovit k 15. dni po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, jedná se o 

obvyklou legisvakanční lhůtu. 

 

V Praze 25. listopadu 2015 

 

 

Předkladatelé: 

Zuzka Bebarová- Rujbrová 

Soňa Marková 

Stanislav Mackovík 

Pavel Kováčik 

Zdeněk Ondráček 
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