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PŘÍKLAD PLURALITY V MEDICÍNĚ: 
ZDRAVOTNÍ PEDIKÚRA

odstranění kuřího oka

jako zdravotní zákrok mimo zdravotní 

služby podle zdravotnického práva

� smluvní závazek péče o zdraví dle o. z.

� živnostenské podnikání
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PŘEDZNAMENÁNÍ 1

„Primacy of the human being:

The interests and welfare of the human being shall prevail 

over the sole interest of society or science.“

„Primauté de l'être humain

L'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le 

seul intérêt de la société ou de la science.“

„Nadřazenost lidské bytosti:

Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny [výhradním]

zájmům společnosti nebo vědy.“
čl. 2 Úmluvy o lid. právech a biomed., sděl. č. 96/01 Sb. m. s.
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PŘEDZNAMENÁNÍ 2

„Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka

i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho 

rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, 

jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.“

„Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených 

práv. Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka 

žít podle svého.“
§ 3/1 a § 81/1 o. z.
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ÚSTAVNĚ ZARUČENÉ SOCIÁLNÍ 
PRÁVO NA OCHRANU ZDRAVÍ

� Povinnost státu zajistit naplnění sociálního práva 
ve shodě se svobodnou volbou péče o zdraví: 

čl. 1 a 31 LZPS

a. přírodovědeckou a technickou biomedicínou 

např. biochemií, biofyzikou, biomedicínským 

inženýrstvím, psychofarmaky

b. jinými způsoby a v jiných oborech při jiných

vzděláních a jiných oborových pravidlech 

např. tradiční nebo přírodní medicínou, 

přírodním léčitelstvím, fytofarmaky
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PRÁVNÍ A JINÉ PRAMENY

1. Úmluva o lidských právech a biomedicíně

2. obč. zák.

3. zák. o zdravotních službách

4. zák. o specifických zdrav. službách

5. živnosten. zák.

6. vyhl. č. 55/11 Sb., o činnostech zdravot. pracov. aj. 

odbor. pracov.

7. jiné předpisy zdravotnického práva

13



�

8. technické normy (standardy), ČSN EN

9. etické kodexy

10. popisy v Evropské klasifikaci dovedností 

nebo kompetencí, povolání a kvalifikací

11. popisy v Národní soustavě povolání

12. požadavky v Národní soustavě kvalifikací

13. popisy ve vysvětlivkách ke Klasifikaci zaměstnání

(CZ-ISCO)                                      sděl. č. 206/10 Sb.

14



SPOLEČENSKÉ PROTIKLADY

všeobecnost epidemiologie a biostatistiky

�

jedinečnost pacienta

vč. přání a preferencí

biomedicína

�

sociomedicína

� Střet paradigmat
15



ROZMANITOSTI

a. biologická

b. národní

c. jazyková

d. kulturní

e. náboženská

f. medicínská

� Různé světonázory, filozofie života a zdraví

a obrazy nemoci

� Globalizace (světověk)
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ROZMANITOST PÉČE O ZDRAVÍ

a. západní konvenční biomedicína

b. tradiční lékařství

c. orientální lékařství

d. přírodní medicína

e. duchovní léčba

f. samoléčba, vč. vlastní medikace

� různá míra zahrnutí ve zdravotní soustavě

např. CH, D, LI, CZ, PT, SK

� různá míra hrazení z veřejného zdravotního

pojištění či soukromého připojištění

např. CH, D 17



� LÉKOVÉ PRÁVO

a. umělá chemofarmaka, viz farmapatenty

b. rostlinné přípravky

� tradiční rostlinné přípravky

� jiné

c. homeopatické přípravky

� spagyrika po homeopaticku

� antroposofika po homeopaticku
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�
1. léčivé přípravky podle lékového práva

2. zvláštní potraviny pro lékařské účely 

podle potravinového práva

3. doplňky stravy podle potravinového práva

např. aktivní uhlí

4. potraviny nového typu

5. kosmetické výrobky podle kosmetického práva

např. lékařská vazelína

6. jiné výrobky se zdravotními účinky (zvlášť 

nekategorizované), např. medicinální vína, piva

nebo houby 19



VNITŘNÍ PLURALITA MEDICÍNY

� Různá povaha oborů zdravotní péče a oborů 

zdravotních služeb i v CZ

� biomedicínské inženýrství  

� klinická psychologie

� psychosomatika

� tradiční čínská medicína

� Různé teorie osobnosti, psychoterapeutické 

směry, teorie drah
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�

� opinion-based medicine

� real-world medicine

� evidence-based medicine

� science-based medicine

� patient-based medicine
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DŮKAZY ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI

� Vědecké (intersubjektivní):

a. lékařsky aplikované přírodovědecké

b. vědecké humanitní, společenskovědní, 

duchovědné

i. teoretické, např. vědecké teorie s vědeckou 

správností dle teoretických vědeckých důkazů;

i více protichůdných teorií vedle sebe

ii. empirické, např. pokus či pozorování

� Jiné, např. intrasubjektivní
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ZKUŠENOST

� Klinická zkušenost i pod odborným dohledem, 

vč. zobecnělé a generačně předávané

 odborná praxe i pod odborných dohledem

� Osobní zkušenost nemocného

např. prožití uzdravení, změna přesvědčení aj.
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PŘÍČINNOST

přímočará přírodovědecká příčinnost ve smyslu 

silné objektivity

�

příčinnost v právním smyslu

dle posouzení míry pravděpodobnosti 

vč. vážení více pravděpodobností 

po volném zhodnocení důkazů přímých a nepřímých

příčinnost  

�

souvztažnost, např. časová následnost
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ZDRAVOTNÍ VÝZKUM

� Druhy a metody:

a. kvalitativní s obecně uznávanými metodami

srv. kvalitativní znaky jako hypnabilita

nebo sugestibilita pacienta či senzibilita léčitele

b. kvantitativní s obecně uznávanými metodami
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�

metaanalýzy zdravotních údajů

např. z randomizovaných multicentrických 

dvojitě zaslepených pokusů

�

kazuistika, klinická zkušenost, 

health technology assessment

-

vázané formalizované a hierarchicky strukturované 

konvenčně přírodovědecké dokazování 

�

volné hodnocení důkazů v procesním právu
27



DRUHY PÉČE O ZDRAVÍ

� Rozlišovací hlediska péče o zdraví:

1. způsob, viz pravidla vědy a obecně uznávané 

medicínské postupy anebo postupy hermetického 

lékařství či pastorální medicíny

2. obor, např. fyzioterapie nebo chiropraxe 

či klinická pastorační praxe 

3. oborová pravidla, např. pravidla chiropraxe

4. vzdělávání, viz zdravotnická vzdělávání 

anebo jiná, např. odborná zkouška u dalšího

vzdělávání mimoškolského
28



�

a. zdravotní péče podle zdravotnického práva

b. zdravotní péče podle jiného práva

např. živnostenského či svobody

náboženské

kupř. přírodní léčitelství, zdravotní kosmetika,

pastorální medicína, tradiční nebo cizokrajná 

medicína, vyjma tradiční čínské medicíny
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�

� Různá zdravotnická povolání a obory 

zdravotní péče

� léčebný pedagog (SK)

� podolog (D, CH)

� terapeut nebo specialista TČM (CZ)

� chiropraktik, osteopat, přírodní léčitel (LI),

osteopat, homeopat, hypnoterapeut, balneolog, 

akupunkturní lékař (LV)

� Různé lékařské odbornosti a obory péče

� akupunkturista (SK) 

� lékař pro přírodní postupy (D)
30



�

� Různá jiná povolání při péči o zdraví

� léčitel či přírodní léčitel (D, CH, DK, N, IS, RUS)

� chiropraktik, osteopat (GB)

� akupunkturista, fytoterapeut, homeopat, terapeut 

tradiční čínské medicíny, naturopat, osteopat, 

chiropraktik (odborníci na nekonvenční terapie)

(PT)
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VEŘEJNOPRÁVNĚ ROZDĚLENÉ 
ČINNOSTI A POVOLÁNÍ

� Živnosti:

1. psychologické 
poradenství

a diagnostika

2. výživové poradenství

3. služby duly 

4. masérské, 
rekondiční a 
regenerační služby 

� Zdravotnictví:

1. klinický psycholog

a psycholog

ve zdravotnictví

2. nutriční terapeut

3. porodní asistentka

4. masér ve 
zdravotnictví a 
nevidomý a 
slabozraký masér ve 
zdravotnictví 32



VEŘEJNOPRÁVNÍ KATEGORIZACE
� Evropská klasifikace dovedností nebo kompetencí, 

povolání a kvalifikací (ESCO) pro účely volného pohybu

pracovníků v EU v Evropské síti služeb zaměstnanosti:

1. bylinkář, vč. lékaře, farmaceuta aj. zdravotnického 

povolání

2. chiropraktik

3. specializovaný chiropraktik

4. chiropraktik asistent

5. osteopat

6. aromaterapeut

7. taneční terapeut                                          nař. 2016/589
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�

8. veterinární terapeut (veterinární léčitel)

9. veterinární hydroterapeut (zvířecí léčitel poskytující

vodoléčbu)

10. veterinární chiropraktik (zvířecí léčitel, veterinární 

osteopat)

11. veterinární osteopat (zvířecí léčitel, veterinární

chiropraktik)

12. veterinární fyzioterapeut (zvířecí masér)

34



�

13. terapeut komplementární medicíny (léčitel,

komplementární terapeut), vč. lékaře aj. 

zdravotnického povolání

� homeopat, vč. lékaře

� terapeut tradiční čínské medicíny

� akupunkturista (specialista v oblasti akupunktury), 

vč. lékaře aj. zdravotnického povolání
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�

14. astrologové, jasnovidci a pracovníci v příbuzných

oborech

� astrolog, viz např. zdravotní horoskopy 

nebo pro početí

� jasnovidec (numerolog)

� věštec

� médium

srv. astrology, grafology, kartářky a numerology 

podle živnostenského práva 

vl. nř. č. 278/08 Sb., o obsah. nápl. živn.
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�

� Národní soustava povolání pro účely trhu práce:

1. proutkař 

2. aromaterapeut

3. výživový poradce   

4. instruktor zdravotní tělesné výchovy

5. instruktor Body and Mind, vč. instruktora powerjógy

6. masér   

z. č. 435/04 Sb. o zaměst.
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�

� Národní soustava kvalifikací pro účely kvalifikace 

mimo školy (odborná zkouška): 

1. detekce anomálií zemské kůry

2. pěstitel léčivých a aromatických rostlin

z. č. 179/06 Sb., o uzn. výsl. dal. vzděl.
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STATISTICKÉ KLASIFIKACE 

� Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)   sděl. č. 206/10 Sb.

dle Mezinárodní organizace práce (ILO):

1. 3230: odborní pracovníci v oblasti tradiční 

a alternativní (complementary) medicíny, 

např. bylinář nebo přírodní léčitel

2. 2230: specialisté v oboru tradiční a alternativní

(complementary) medicíny, např. naturopat

či specialista v oblasti unani

3. 3413: odborní pracovníci v církevní oblasti  

a příbuzných oborech, např. duchovní léčitel
39



TECHNICKÁ NORMALIZACE
� ČSN EN 6224 Zdravotní péče poskytovaná 

chiropraktiky. Červenec 2014

� ČSN EN 16686 Poskytování osteopatické  

zdravotní péče. Leden 2016

� ČSN EN 16872 (763107) Služby lékařů s doplňující

kvalifikací v homeopatii (MDQH) - Požadavky 

na zdravotní péči poskytovanou lékaři s doplňující 

kvalifikací v homeopatii. Duben 2017

� ISO: tradiční čínská medicína nebo informace o ní 40



SOUKROMOPRÁVNÍ 
ODPOVĚDNOST KOHO A ZA CO?

� Péče řádného odborníka (odbornická odpovědnost)

odpovědné (náležité) chování, due diligence 

srv. péči řádného hospodáře, péči řádného rodiče

(rodičovskou odpovědnost); dále veřejnoprávně

odpovědný zástupce, odborný zástupce, garant

=  responsibility (přítomnost a budoucnost)

� liability, haftung (minulý skutek)

„povinné ručení“ � rukojemství („ručení“)

z. směn. šek. 41



�

� Odpovědnost za odborně správný postup

ve snaze o dosažení výsledku (za vynaloženou 

činnost ke zlepšení či zachování zdraví)          o. z. 

� smluvní závazek péče o zdraví

� smluvní závazek příkazu

�

� Odpovědnost za výsledek, např. za uzdravení

� smluvní závazek díla 

(dílo, činnost, i s nehmotným výsledkem)
42



PÉČE ŘÁDNÉHO ODBORNÍKA

� Schopnost, daná najevo přihlásením se, jednat se:

a. znalostí

b. pečlivostí

spojenými s povoláním nebo stavem

� vzbuzení důvodného očekávání odborné péče

� Zvlášť při péči o zdraví:                                      o. z.

c. i dle pravidel svého oboru (lege artis) 

např. dle pravidel bylinářství či chiropraxe
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ZVLÁŠTNÍ OBOROVÁ PRAVIDLA 
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

� Zvláštní náležitá odborná úroveň zdravotní služby 

(postup lege artis medicinae):

a. pravidla vědy       � pravidla náboženství, umění

b. obecně uznávané medicínské postupy 

� odchylka

c. respektování individuality pacienta

d. konkrétní podmínky

e. objektivní možnosti
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NĚKTERÉ OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ 
PROTIPRÁVNOST ČINU

� Zásada nezávislého uplatňování 

soukromého práva na právu veřejném:

1. soukromoprávně významné okolnosti

2. trestněprávně významné okolnosti
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SOUHLAS V SOUKROMÉM PRÁVU
� Přirozené právo na duševní a tělesnou integritu 

spojené s osobností (nedotknutelnost osobnosti)

� Zvláštní soukromé (zdravotnické) právo 
z. č. 372/11 Sb., o zdrav. služ.

1. informovaný souhlas se zdravotní službou 

2. zákonné dovolení péče ve zvláštních případech

� zřetel na dříve vyslovené přání, je-li k dispozici

� Obecné soukromé (občanské) právo                     o. z.

� vysvětlení povahy zákroku

1. souhlas se zásahem do integrity

2. zákonné dovolení zásahu v zájmu života nebo zdraví

� zřetel na dříve vyslovená známá přání 47



PŘÍPUSTNÉ RIZIKO 
V SOUKROMÉM PRÁVU

� Jen nepřímý význam:

� okolnost vylučující protiprávnost opomenutí

právní prevence (předejití) nedůvodné újmy

na životě nebo zdraví                                    § 2900 o. z.

 vyloučení povinnosti právně preventivního počínání:

a. okolnosti případu nevyžadují preventivní počínání

b. zvyklosti soukromého života, např. zvyklostně

přípustné terapeutické riziko, nevyžadují preventivní

počínání
48



SVOLENÍ POŠKOZENÉHO 
V TRESTNÍM PRÁVU

� Např. u trestných činů proti zdraví tr. z.

� Souhlas s ublížením na zdraví nebo usmrcením,

např. s odnětím končetiny nebo s obřízkou,

jen tehdy, jde-li o svolení poškozeného k lékařským

zákrokům, nikoli kupř. k léčitelským, pedikérským,

kulturním či náboženským, např. k obřadnému 

zmrzačení, které jsou v době činu v souladu s:

a. právním řádem, např. zdravotnickým právem

b. poznatky lékařské vědy a praxe, např. chirurgie

� nepřímé omezení mimolékařské péče o zdraví 

nebo jiných zásahů do zdraví, jde-li o ublížení či smrt 
49



PŘÍPUSTNÉ RIZIKO 
V TRESTNÍM PRÁVU              �

a. soulad s dosaženým stavem poznání (jakéhokoli)

a informacemi o dalším postupu

b. rámec povolání apod., např. lékařského, léčitelského

c. společensky prospěšná činnost,         � škodlivá

např. chemofarmakoterapie, avšak s ohrožením

či porušením zdraví či života vedlejšími účinky léčiva

d. společensky prospěšného výsledku   � škodlivého

kupř. zlepšení zdraví, nelze dosáhnout jinak 

(alternativně), např. šetrnějším léčivem či metodou, 

kupř. homeopatikem či tradičním fytofarmakem

vzhledem k ohrožení nebo porušení zdraví či života

vedlejšími účinky chemofarmaka či chemoterapie 50



�
� Výluka z přípustného rizika ohrožení života 

nebo zdraví člověka, např. z terapeutického rizika:

a. bez souhlasu podle jiného předpisu, např. z. o zdrav.

službách nebo o. z.,    nebo

b. výsledek, např. zlepšení zdraví, „zcela zřejmě“ 

(naprosto hned na první pohled) neodpovídá

míře rizika, např. míře rizika újmy na zdraví,

nebo

c. provádění rizikové činnosti „zřejmě“ odporuje

jinému předpisu, např. z. o zdrav. službách nebo o. z., 

veřejnému zájmu, zásadám lidskosti či dobrým mravům

� nepřímé omezení jakékoli, 

lékařské i mimolékařské, péče o zdraví 51
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