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Bitva právníků 

• Rozdílné právní výklady – Česká lékařská komora x 

poskytovatelé zdravotních služeb 

• Sjednocující stanovisko KANCL č. 20 

• Riziko soudních sporů ovšem minimální  

 

• http://obcanskyzakonik.justice.cz/vykladova-

stanoviska/ 



Jak to tedy je? 

• Jednoduchý a bezpečný návod k použití 

Klinik – prohlížející lékař, 

který určuje (nařizuje) 

provedení pitvy 



Obecné pravidlo 

 Každý případ nařízené pitvy musí 

spadat pod alespoň jednu položku 

katalogu povinných pitev! 

 

Každý případ spadající do katalogu se 

zásadně pitvat musí! 

 

Povinných pitev je 12! 

  
 

 



Úmrtí v nemocnici 
Úmrtí mimo 

nemocnici 

Pat-anat pitva Zdravotní pitva 

7 5 



Kdy nařídit pitvu na patologii I 
 

• Děti, ženy v souvislosti s reprodukcí, plody 

potracené z genetické indikace 

• Zemřelí dárci orgánů, (původně) živí dárci 

orgánů 

• Úmrtí při lékařském experimentu 

 
 



Kdy nařídit pitvu na patologii II 

 

• Úvod do anestézie 

• Operace 

• Nechirurgický intervenční výkon 

• Komplikace navazující na operaci nebo 

nechirurgický intervenční výkon 

 

 
 



Kdy nařídit pitvu na soudním 

lékařství I 

 

• Vězni + zabezpečovací detence 

• Drogová úmrtí 

• TRAUMATA 

  

 



Kdy nařídit pitvu na soudním 

lékařství II 

 

• Náhlá a neočekávaná úmrtí bez 

jednoznačně zjištěné příčiny smrti  

 



Kdy nařídit pitvu na soudním 

lékařství III 
 

• Vyslovené podezření, že úmrtí může být 

v příčinné souvislosti s nesprávným 

postupem při poskytování zdravotních 

služeb  

…ošetřujícím zdravotnickým 

pracovníkem, prohlížejícím lékařem nebo 

osobou blízkou zemřelému 

 



SOUHLAS pozůstalých s pitvou  

(mimo anatomické pitvy) 

 

• Není právně relevantní 

 



NESOUHLAS pozůstalých s pitvou  

(mimo anatomické pitvy) 
 

• U vybraných (relativně povinných) 

pitev – děti, ženy v reprodukci, drogy, 

ale i traumata 

• Musí být ZŘEJMÁ příčina smrti 

• Může rozhodnout i prohlížející lékař 

• Nesouhlas je ale NUTNÝ! Jinak zůstává 

pitva povinná.  



Výhled do budoucna 

Novelizace ZZS 

x 

Novelizace NOZ 

 

Děkuji za pozornost! 

 
 


