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Ustanovení § 4 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zní takto: 
 „Náležitou odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel 
vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem 
na konkrétní podmínky a objektivní možnosti“. 
 
 Ustanovení § 28 odstavec 2 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách zní: 
 "Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni". 
 
 Ustanovení § 45 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zní: 
 „Poskytovatel je povinen poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni, 
vytvořit podmínky a opatření k zajištění uplatňování práv a povinností pacientů a dalších 
oprávněných osob, zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků při 
poskytování zdravotních služeb“. 
 
 Dále v ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb. je uložena povinnost 
každému zdravotnickému pracovníkovi takto: 
 „Zdravotnický pracovník je povinen poskytovat zdravotní služby, ke kterým získal 
odbornou nebo specializovanou způsobilost podle jiných právních předpisů, v rozsahu 
odpovídajícím jeho způsobilosti a zdravotnímu stavu pacienta, na náležité odborné úrovni a 
řídí se etickými principy“. 
 
 Co z této definice pro lékaře vyplývá?  
 
1. Lékař volí po dohodě s pacientem a s přihlédnutím k jeho individualitě, vhodný uznávaný 

medicínský postup, odpovídající pravidlům lékařské vědy.  
Lékař není „svázán“ žádnými povinnými standardy, nebo závaznými postupy (až na 
výjimky stanovené jinými zákony) a zvolí-li kterýkoli uznávaný medicínský postup, 
postupuje lege artis.  
 

2. Lékař se však může i odklonit od uznávaných medicínských postupů, s ohledem na 
specifiku případu i případné stanovisko pacienta a zvolit odlišný postup. Tento odlišný 
postup však musí zdůvodnit ve zdravotnické dokumentaci. 

 
3. Při hodnocení práce lékaře je třeba brát ohled na konkrétní podmínky a objektivní 

možnosti, které v daném místě a čase při poskytování zdravotních služeb byly, tedy jaké 
podmínky a možnosti měl lékař k tomu, aby poskytl náležité zdravotní služby.  
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