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Úvodné slovo – príhovor organizátora konferencie
Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, som úprimne rád, že sa už po tretí
rok stretávame na vedeckom podujatí s názvom „Medicína a právo – minulosť,
prítomnosť, budúcnosť“.
Na jednej strane je to radosť z relatívne hojnej aktívnej účasti na tohtoročnej
konferencii, no na druhej strane je toto stretnutie spojené aj s istou dávkou
sklamania, že sme sa tento rok nemohli na spomínanom kolokviu stretnúť osobne,
ale len on-line formou, a to kvôli neustále prebiehajúcej globálnej pandémii vysoko
infekčného, respiračného ochorenia COVID-19.
Členovia Inštitútu medicínskeho práva a súčasne aj organizátori tejto
konferencie započali túto tradíciu v roku 2019, kedy išlo vôbec o prvý ročník tohto
vedeckého podujatia. V tom čase ešte nikto z nás ani len netušil, čo prinesie relatívne
blízka budúcnosť v podobe súčasnej pandémie, ktorá bohužiaľ mnohokrát namiesto
toho, aby ľudí spájala za účelom aktívneho boja proti tomuto spoločnému
nepriateľovi (COVID-19), ľudí skôr rozdeľuje, keď sme svedkami mnohokrát až
nepochopiteľných „bojov“ medzi rôznymi tábormi, skupinami politikov, zdravotníkov,
odborníkov, laikov – bežných občanov, pacientov či pozostalých obetí tohto
ochorenia. Nechcem však ctených účastníkov konferencie frustrovať či dokonca
traumatizovať neustálym pripomínaním súčasnej celosvetovej tragédie s názvom
COVID-19, ako aj jej fatálne následky.
Sme v adventnom, predvianočnom období, blížia sa najkrajšie sviatky roka,
a o to väčšia je moja radosť, že ste si milí priatelia našli aj tento rok čas stretnúť sa
v príjemnej spoločnosti, a vymeniť si tak svoje skúsenosti v oblasti medicínskeho
práva a v ďalších súvisiacich disciplínach. Aj tohtoročné naše kolokvium má
napomôcť tomu, aby prebehla vecná diskusia medzi jednotlivými odborníkmi z oblasti
práva, medicíny a ostatných spoločenských vied, a ponúkli sa tak efektívne riešenia
na prípadnú de lege ferenda úpravu konkrétnych medicínsko-právnych inštitútov, ako
aj vedecky odôvodnené legislatívne návrhy a odporúčania v oblasti zdravotníckej
legislatívy.
Dovoľte mi, aby som nám všetkým zaželal príjemne strávený čas na tomto
diskusnom fóre, bohaté, plodné a podnetné diskusie, ktoré prinesú určite veľmi
zaujímavé prednášky, a aby naše stretnutie prinieslo úspech a pozitívny výsledok
v podobe prijatia významných, vedeckých, ale aj odborných a v aplikačnej praxi
využiteľných konklúzií, a taktiež dostatok podnetných inšpirácií na sformulovanie
záverečného komuniké z tohto nášho nielen vedeckého, ale zato pevne verím, že aj
milého stretnutia v kruhu dobrých priateľov.

Pavol Kádek, hlavný organizátor konferencie
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KOMUNITÁRNÍ PRÁVO A JEHO VLIV NA ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO
COMMUNITY LAW AND ITS INFLUENCE ON HEALTH LAW
Olga SOVOVÁ

Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze;
Policejní akademie České republiky v Praze; advokátka
Anotace: Článek se zabývá významem evropského a komunitárního práva pro
zdravotnické právo členských států Evropské unie a Evropského hospodářského
prostoru. Příspěvek charakterizuje primární a sekundární prameny evropského práva
s přihlédnutím ke specifikům zdravotnictví. Článek zdůrazňuje princip subsidiarity,
tedy odpovědnost členských států za poskytování zdravotní péče. Zároveň jsou
pojednána práva pacientů při poskytování přeshraniční zdravotní péče. Příspěvek se
dále evropskou právní úpravou vybraných otázek zdravotnického práva, jako je
umělá lidská reprodukce, právní úprava léčiv, zdravotnických prostředků a klinického
výzkumu. Zdůrazněn je význam vytváření jednotného digitálního trhu ve
zdravotnictví. V článku je uvedena judikatura a praktický příklad při poskytování
přeshraniční zdravotní péče. V závěru je zdůrazněn význam koordinace mezi
členskými státy při řešení globálních přeshraničních zdravotních rizik.
Klíčová slova: evropské a komunitární právo, zdravotnické právo, princip
subsidiarity, přeshraniční zdravotní péče, koordinace
Annotation: The article deals with the importance of European and Community law
for the health law of the Member States of the European Union and the European
Economic Area. The paper characterizes the primary and secondary sources of
European law, considering the specifics of health care. The article wants the principle
of subsidiarity, i.e., the responsibility of the Member States for the provision of
healthcare. At the same time, patients' rights in the provision of cross-border
healthcare are discussed. The paper also deals with European legislation on selected
health law issues, such as artificial human reproduction, legislation on drugs, medical
devices, and clinical research. The author underlines the importance of creating a
single digital market in healthcare. The article presents case law and a practical
example in the provision of cross-border healthcare. Finally, the importance of
coordination between the Member States in addressing global cross-border health
risks is emphasized.
Keywords: European and Community law, health law, subsidiarity principle, crossborder healthcare, coordination
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EUTANAZIE A ASISTOVANÉ SUICIDIUM VE VEŘEJNÉM MÍNĚNÍ
STERBEHILFE UND BEIHILFE ZUM SUIZID IN DER ӦFFENTLICHEN
MEINUNG
Miroslav MITLÖHNER

Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové

Anotace: V odborném světe probíhají diskuse o legislativě eutanazie s ohledem na
její praktickou dostupnost. Názory veřejnosti, která se může řídit legislativou, nejsou
irelevantní.
Klíčová slova: eutanazie, veřejné mínění, legislativa
Anmerkung: Diskussionen in der Fachwelt über die Sterbehilfegesetzgebung im
Hinblick auf ihre praktische Verfügbarkeit dauern an. Die Ansichten der Ӧffentlichkeit,
die die Gesetzgebung leiten kӧnnen, sind nich irrelevant
Schlüsselwörter: Sterbehilfe, ӧffentliche Meinung, Gesetzgebung
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KRÍZOVÁ SITUÁCIA A PREPRAVA PACIENTOV
TRANSPORT OF PATIENTS DURING A CRISIS SITUATION
Zuzana FÖLDESOVÁ MOTAJOVÁ

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Anotácia: Zákon č. 9/2021 Z. z. reagoval na krízovú situáciu spôsobenú
koronavírusom COVID-19, a doplnil povinnosť pre operačné stredisko záchrannej
zdravotnej služby koordinovať prepravu pacientov medzi a) poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky a medzi b) poskytovateľom
ústavnej zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky a poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje ústavné zdravotnícke zariadenie v inom
členskom štáte, ktorý je financovaný z verejného systému. Operačné stredisko
záchrannej zdravotnej služby tak môže robiť nakoľko má informácie o kapacite lôžok
poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Kľúčové slová: krízová situácia, operačné stredisko, kapacita lôžok, poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti
Annotation: Act no. 9/2021 Coll. responded to the COVID-19 coronavirus crisis and
added an obligation for the emergency medical service operations center to
coordinate patient transport between a) health care providers in the territory of the
Slovak Republic and between b) a provider of institutional health care in the territory
of the Slovak Republic and a provider of health care that operates an institutional
health care facility in another Member State, which is financed from the public
system. The Emergency Medical Service Operations Center can do so as it has
information on the bed capacity of institutional health care providers.
Keywords: crisis situation, operating center, bed capacity, health care provider
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K OTÁZKE PLATNOSTI A ZÁVÄZNOSTI VYHLÁŠOK ÚRADU VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IN REGARDS TO QUESTIONING THE VALIDITY AND BINDING POWER OF
DECREES ISSUED BY THE PUBLIC HEALTH AUTHORITY
OF THE SLOVAK REPUBLIC
Ján HRIVNÁK

Úrad špeciálnej prokuratúry, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky; prokurátor;
Katedra medicínskeho práva, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita
v Bratislave

Anotácia: Pandémia COVID-19 ohrozuje život veľkého počtu obyvateľov, a preto je
potrebné prijímať opatrenia brániace šíreniu tohto infekčného ochorenia. Príslušným
orgánom štátnej správy ktorý je oprávnený vydávať uvedené opatrenia vo forme
vyhlášky je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Vo svojom príspevku
sa zaoberám otázkou platnosti a záväznosti vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky, ktoré nie sú zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
a zasahujú do základných ľudských práv a slobôd zaručených Ústavou SR a
príslušnými dohovormi. Zároveň dávam do pozornosti rozhodnutie Ústavného súdu
Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2021 z 1. decembra 2021, ktoré sa touto
problematikou zaoberá.
Kľúčové slová: Ústava SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, vyhláška, opatrenie,
Zbierka zákonov SR, pandémia
Annotation: Covid-19 pandemic endangers the life of a large number of the
population and therefore it is important to adopt measures that prevent transmission
of this infectious disease. The appropriate government authority authorized to issue
such ordinances in the form of decrees is the Public Health Authority of the Slovak
Republic. In my contribution I am assessing the question of validity and binding
power of such decrees issued by the Public Health Authority of the Slovak Republic
which are not published in the Collection of Laws of the Slovak Republic and are
violating the basic human rights and freedoms guaranteed by the Constitution of the
Slovak Republic and other applicable agreements. At the same time I would like to
point out the decision of the Constitutional Court of the Slovak Republic in Case No.
PL. ÚS 8/2021 of December 1st, 2021 which directly deals with this issue.
Keywords: Constitution of the Slovak Republic, Public Health Authority of the Slovak
Republic, decree, ordinance, Collection of Laws of the Slovak Republic, pandemic
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VAKCINÁCIA PROTI CHOROBE COVID-19
VACCINATION AGAINST THE COVID-19 DISEASE

Juraj GAŠPAROVIČ – Pavol KÁDEK

GeneProof, a. s., Brno – Inštitút medicínskeho práva
Anotácia: Na zmiernenie dopadov vírusu na verejné zdravie, hospodárstvo a
spoločnosť je potrebná vakcína. Vývoj sa začal, keď bola začiatkom januára 2020
dostupná genetická sekvencia vírusu, a napredoval vysokou rýchlosťou. Prvé
výsledky z klinických štúdií a pozorovacích štúdií mRNA vakcín proti SARS-CoV-2
ukázali, že boli nielen vysoko účinné pri prevencii symptomatickej infekcie, ale boli
účinné aj pri prevencii asymptomatickej infekcie, a teda aj prenosu. Základným
kritériom pre schválenie núdzového použitia zo strany Food and Drug Administration
bolo: prevencia laboratórne potvrdenej klinickej infekcie zodpovedajúcej definícii
prípadu. Účinok na asymptomatické infekcie bol vítaným prekvapením, pretože sa
predpokladalo, že väčšina vakcín proti respiračným ochoreniam, vrátane chrípky, je
„deravých“ – to znamená, že umožňujú určitý stupeň asymptomatickej infekcie a sú
lepšie v prevencii symptomatickej infekcie. Vakcíny na prevenciu infekcie SARS-CoV-2
sa považujú za najsľubnejší prístup na potlačenie pandémie. Do konca roku 2020 (do
začiatku systematického vakcinovania) bolo dostupných niekoľko vakcín na použitie v
rôznych častiach sveta.
Kľúčové slová: SARS CoV2, Covid, mRNA, vakcína, verejné zdravie, pandémia
Annotation: A vaccine is needed to mitigate the effects of the virus on public
health, the economy and society. Development began when the genetic sequence
virus was available in early January 2020 and progressed at high speed.
The first results of clinical studies and observational studies of SARS-CoV-2 mRNA
vaccines showed that they were not only highly effective in preventing symptomatic
infection, but were also effective in preventing asymptomatic infection and thus
transmission. The basic criterion for the approval of the emergency use by the Food
and Drug Administration was: the prevention of a laboratory-confirmed clinical
infection corresponding to the case definition. The effect on asymptomatic infections
was a welcome surprise, as most respiratory vaccines, including influenza vaccines,
were thought to be "leaky" – meaning that they allowed some degree of
asymptomatic infection and were better at preventing symptomatic infection.
Vaccines to prevent SARS-CoV-2 infection are considered to be the most promising
approach to control a pandemic. By the end of 2020 (until the start of systematic
vaccination), several vaccines were available for use in different parts of the world.
Keywords: SARS CoV2, covid, mRNA, vaccine, public health, pandemic
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POSTAVENIE OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
LEGAL POSITION OF PERSONS WITH DISABILITY
IN THE SLOVAK REPUBLIC
Zuzana MACKOVÁ

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave

Anotácia: V článku je spracovaná problematika právnej úpravy postavenia osôb so
zdravotným postihnutím v Slovenskej republike z pohľadu práva sociálneho
zabezpečenia, a to tak dávkových, ako aj poistných vzťahov a aj z pohľadu
pracovného práva. Autorka približuje problematiku chápania invalidity a jej
definovania, ako aj proces posudzovania invalidity a priznávania invalidného
dôchodku. Zároveň upozorňuje aj na pojem ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré
sa častokrát stotožňuje s invaliditou a približuje aj zákonné povinnosti
zamestnávateľov vo vzťahu k občanom so zdravotným postihnutím. V závere
poukazuje aj na hlavné problémy v praxi a podáva návrhy de lege ferenda.
Kľúčové slová: občan (osoba) so zdravotným postihnutím, invalidita, invalidný
dôchodok, sociálne a zdravotné poistenie, ťažké zdravotné poistenie, odvod za
neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
Annotation: The article deals with legal definition and position of persons with
disability in the Slovak Republic from the perspective of the Social Security Law – i.e.
benefits and social insurance-based relations and relations of the Labour Law. The
author takes a closer look at definition and perception of disability as legal cathegory,
the process of evaluation of disability for the purposes of atribution of disability
pension, the definition of severe disability and the legal obligations of the employers
towards their employees and persons with disabilities. The conclusion points at main
problems faced by persons with disability in Slovakia in daily praxis and presents
proposals de lege ferenda.
Keywords: persons with a disability, disability, disability pension, social and health
insurance, severe disability, financial contribution of the employer for non-fulfilment
of compulsory quota of employees with disability
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ZÁKONNÝ ČLÁNOK XIV Z ROKU 1876 A OTÁZKA POVINNÉHO OČKOVANIA
PROTI PRAVÝM KIAHŇAM
LEGAL ARTICLE XIV FROM 1876 AND THE PROBLEM OF COMPULSORY
VACCINATION AGAINST SMALLPOX
Matej GOGOLA

Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Lekárska fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave

Anotácia: Zákonný článok XIV z roku 1876 sa vo svojej trinástej kapitole venuje
otázke tzv. ochranného očkovania proti pravým kiahňam (Variola vera).
V paragrafoch 92 – 99 sa ukladajú práva a povinnosti očkovaným, ale i lekárom, ktorí
sa podieľali na povinnej vakcinácii proti pravým kiahňam.
Kľúčové slová: Zákonný článok XIV z roku 1876, pravé kiahne, očkovanie, Uhorsko
Annotation: Legal article XIV from 1876 in its thirteenth chapter deals with the
issue of so-called protective vaccination against smallpox (Variola vera). Paragraphs
92 – 99 store the rights and obligations of vaccinated as well as doctors in
compulsory vaccination against smallpox.
Keywords: Legal Article XIV from 1876, smallpox, vaccination, Kingdom of Hungary
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SÚDNY PRIESKUM ZÁKONNOSTI PROTIPANDEMICKÝCH OPATRENÍ
VO FRANCÚZSKU
JUDICIAL REVIEW OF LEGALITY OF ANTI-PANDEMIC MEASURES
IN FRANCE
Dana JELINKOVÁ DUDZÍKOVÁ

Krajský súd v Bratislave

Anotácia: Súdny systém musí aj počas núdzového stavu a nariadených
protipandemických opatrení naďalej zaručovať právo na spravodlivý proces. Musí tiež
jednotlivcom poskytovať účinné právne prostriedky v prípade, že vykonávatelia
verejnej moci pri nariadení protipandemických opatrení porušia ich ľudské práva.
Kľúčové slová: účinný súdny prieskum protipandemických opatrení, ochrana
verejného zdravia, ľudské práva a slobody, systém bŕzd a protiváh
Annotation: The judicial system must continue to guarantee the right to a fair trial
even during a state of emergency and anti-pandemic measures. It must also provide
individuals with effective remedies in the event that public authorities violate their
human rights when ordering anti-pandemic measures.
Keywords: effective judicial review of anti-pandemic measures, protection of public
health, human rights and freedoms, system of checks and balances

©Inštitút medicínskeho práva, 2021
15

NIEKOĽKO POZNÁMOK K TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI
ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV
A FEW NOTES TO CRIMINAL LIABILITY OF HEALTHCARE WORKERS

Pavol KÁDEK

Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského
v Bratislave; Katedra medicínskeho práva, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka
univerzita v Bratislave; Inštitút medicínskeho práva
Anotácia: Problematika trestnej zodpovednosti zdravotnických pracovníkov je
nepochybne témou nielen veľmi aktuálnou, ale vzhľadom na nedostatok jej
odborného a vedeckého spracovania na Slovensku, tak v teoretickej, ako aj
v aplikačnej rovine, a na mnohorakosť a zložitosť, niekedy aj nejednoznačnosť jej
právnej úpravy, ako aj na jej interdisciplinárny charakter, taktiež témou značne
náročnou a čoraz častejšie diskutovanou tak v právnickej, ako aj v medicínskej obci.
Ani pri maximálnej erudovanosti, odbornosti či pri náležitých skúsenostiach v danom
medicínskom odbore, sa pochybeniu zo strany zdravotníckych pracovníkov nedá
úplne vyhnúť, dá sa však prípadné, možné vyvodenie právnej zodpovednosti voči nim
eliminovať, a to najmä dôsledným plnením si svojich povinností pri výkone
medicínskych úkonov v súlade so súčasnou zdravotníckou legislatívou, neopomenúc
pri tom poskytovanie zdravotnej starostlivosti na báze princípu „de lege artis

medicinae“.

Kľúčové slová: trestná
starostlivosť, medicína

zodpovednosť,

zdravotnícky

pracovník,

zdravotná

Annotation: The issue of criminal liability of healthcare workers is undoubtedly not
only very topical, but because it is sparsely elaborated in the professional and
scientific communities in Slovakia, both theoretically as well as applied in practice,
and due to its multifarious nature and complexity, sometimes even ambiguity of
related legislation, and due to the interdisciplinary character of this issue, it is also a
topic that is highly challenging and more frequently discussed among the members
of legal and medical communities. Even with the utmost knowledge, expertise and
relevant experience in the given medical field, the errors by the healthcare workers
cannot be avoided altogether, however it may be possible to eliminate their legal
liability, in particular by the means of the most rigorous performance by healthcare
professionals' while fulfilling their duties in line with the current healthcare legislation
and at the same time providing healthcare according to the principle “de lege artis
medicinae”.
Keywords: criminal liability, healthcare worker, healthcare, medicine
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VÝVOJ ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SEXUÁLNÍCH DELIKTŮ
ENTWICKLUNG DER TSCHECHISCHEN GESETZLICHEN REGELUNG
VON SEXUALDELIKTEN
Petr LOJAN

Univerzita Hradec Králové

Anotace: Přehled trestů za tuto trestnou činnost na území Rakouska-Uherska a
Československa do roku 1950. Na jedné straně je v průběhu let zachován poměrně
přísný trest za sex s dětmi. Trest za násilný sex mezi dospělými vyjadřoval
genderovou nerovnost, zejména v manželství.
Klíčová slova: trestní tresty, Rakousko-Uhersko, Československo
Anmerkung: Ein Überblick über die Bestrafung dieser kriminellen Tätigkeit auf dem
Gebiet Ӧsterreich-Ungarns und der Tschechoslowakei bis 1950. Einerseits wurde im
Laufe der Jahre eine ziemlich strenge Bestrafung von Sex mit Kindern beibehalten.
Die Bestrafung von gewalttätigen Sex zwischen Erwachsenen drückte die
Ungleichheit der Geschlechter aus, insbesondere in der Ehe.
Schlüsselwörter: strafrechtliche Sanktionen, Österreich-Ungarn, Tschechoslowakei
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