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Úvod 

Právo na ţivot a zdraví patří mezi nejvýznamnější ústavní práva člověka 

garantovaná jiţ Listinou základních práv a svobod. Jejich přirozenoprávní charakter, jeţ 

deklaruje zákon č. 89/2012. Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

téţ jako „OZ“), jim předurčuje statut nedotknutelných práv a poţívají tak zvláštní 

ochrany. Nikdo nemá oprávnění, aţ na výjimky stanovené zákonem, do nich bez 

zákonného zmocnění či souhlasu pacienta zasahovat. V ţivotě člověka nastávají stále 

častěji situace, kdy si neumí nebo nemůţe pomoci vlastními silami a je nucen vyhledat 

odbornou lékařskou pomoc. V těchto chvílích člověk svěřuje svůj ţivot a své zdraví do 

rukou lékařů a spoléhá se na jejich zkušenosti, správný úsudek, odbornost, zručnost a 

preciznost. Vţdyť povolení lékaře je skutečně uměním, jak jím bylo ostatně nazýváno 

jiţ ve starověku. Lékař by měl při výkonu svého povolání dodrţovat právní předpisy a 

měl by postupovat lege artis, tedy v souladu s pravidly lékařské vědy a uznávanými 

medicínskými postupy tak, aby důvěru, jeţ do něj jeho pacient vkládá, nezklamal. Měl 

by brát zároveň v úvahu jedinečnost organismu kaţdého pacienta.  

Mohou však nastat situace, kdy lékař dodrţí veškeré své právní povinnosti a 

odborné postupy, a i přesto dojde k újmě na zdraví. Neexistuje totiţ jeden nejsprávnější 

postup pro řešení kaţdé jednotlivé nemoci či kaţdého zranění nebo úrazu a je na lékaři, 

aby na základě pacientova zdravotního stavu a s ohledem na jeho individualitu v duchu 

lege artis postupu rozhodl o nejvhodnějším léčebném postupu, coţ můţe být mnohdy 

velmi obtíţné. Lékař si tedy musí osvojit odborné znalosti a nesmí opomenout ţádný 

důleţitý faktor, který by mohl mít zásadní vliv na pacientovo zdraví. Někdy však nelze 

dopředu odhadnout, jak bude na určitý druh léčby pacient reagovat. Ţádný organismus 

není jen pouhým mechanickým strojem reagujícím shodně na určitý léčebný postup. Ač 

se lékař rozhodne pro určitý léčebný postup dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, dle 

nejnovějších dostupných poznatků lékařské vědy, medicínských standardů a v souladu 

s etickými normami, mnohy nemůţe s jistotou předvídat, zda jím určená a dle jeho 

úsudku nejvhodnější zdravotní péče opravdu přinese očekávaný výsledek. Nadto je 

třeba připomenout, ţe i lékař je pouze člověk a nikoli stroj. Můţe se stát a téţ se stává, 

ţe lékař svým vlastním nedopatřením či nepozorností přehlédne nějaký důleţitý faktor, 

který můţe hrát významnou roli při rozhodování o léčbě pacienta. Taková chyba však 

můţe mít fatální a nezvratné důsledky na pacientově ţivotě či zdraví, a tak je zde velký 
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tlak na přesnost a odbornost výkonu lékařského povolání. I díky tomu je vztah mezi 

pacientem a lékařem resp. poskytovatelem zdravotních sluţeb velice specifickým 

asymetrickým druhem soukromoprávního poměru. Na jedné straně stojí lékař, tedy 

odborník, který nakládá s  ţivotem a zdravím člověka, jakoţto nejvýznamnějšími 

hodnotami lidské osobnosti, a má tudíţ převaţující míru povinností oproti druhé 

smluvní straně (pacientu). 

Právě při plnění povinností lékaře se dostává do popředí úloha odpovědnosti, bez 

jejíhoţ vyvozování by bylo nemyslitelné naplňovat povinnosti a zásady občanského 

práva. Lékařova odpovědnost však nemůţe být bezbřehá, aby při poskytování zdravotní 

péče nebyl primárně veden strachem ze selhání či obavami z reakce organismu 

konkrétního pacienta na zvolenou léčbu. Zároveň však svým jednáním zasahuje do 

ţivota a zdraví pacienta, tedy do hodnot na výsost nejvyšších, a proto je třeba, aby při 

dodrţení všech zákonem stanovených povinností nebyl odpovědný za případný 

negativní výsledek zvoleného léčebného postupu. 

Nakolik je tedy lékař za své jednání při poskytování zdravotních sluţeb odpovědný 

a jaké přepoklady k dovození takové odpovědnosti v občanskoprávní oblasti je třeba 

naplnit, to je předmětem této diplomové práce. Ta je zaměřena na oblast odpovědnosti 

za ublíţení na zdraví při poskytování zdravotních sluţeb vzniklé v důsledku 

protiprávního jednání lékaře resp. poskytovatele zdravotních sluţeb a taktéţ na moţné 

důsledky, které sebou můţe dovození takové občanskoprávní odpovědnosti nést. 

V rámci těchto důsledků bude pozornost soustředěna na velmi ţivé, oţehavé a médiálně 

atraktivní téma odčinění nemajetkové újmy poškozeného pacienta při ublíţení na 

zdraví, a to především co vše je v rámci odčinění nemajetkové újmy na zdraví 

poškozenému kompenzováno, v jaké výši a rozsahu a jak je určováno přiměřené 

zadostiučinění. Okrajově bude pojednáno taktéţ o nemajetkové újmě tzv. sekundárních 

obětí v případě usmrcení pacienta nebo při zvlášť závaţném ublíţení na zdraví. 

Rozebrána bude především problematika dílčích aspektů resp. předpokladů nutných 

k dovození občanskoprávní odpovědnosti lékaře resp. poskytovatele zdravotních sluţeb 

za újmu na zdraví pacienta vzniklou při poskytování zdravotních sluţeb a téţ povaha 

porušení povinnosti lékaře s akcentem na nový smluvní typ smlouvy o péči o zdraví. 

Pro pochopení jádra tohoto druhu odpovědnosti bude téţ stěţejní rozebrání charakteru a 

vztahu dvou nejvýznamnějších právních předpisů upravujících tuto problematiku OZ a 
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zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování, ve 

znění pozdějších předpisů (dále téţ jako „ZZS“), a taktéţ obecný exkurz do povahy 

samotného vztahu lékaře a pacienta.  

 Zvolené téma této diplomové práce je stále velmi ţivé a aktuální jiţ s ohledem na 

změny, které se v posledních několika letech v této medicínskoprávní oblasti postupně 

udály a dějí, zejména s přijetím ZZS, OZ a zrušením vyhlášky Ministerstva 

zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztíţení společenského uplatnění 

(dále jen jako „náhradová vyhláška“), kdy s ohledem na velice vágní formulace OZ, 

které se týkají odčinění nemajetkových újem, zůstalo v rukou samotných soudců, jakou 

výši odčinění v případě ublíţení na zdraví a usmrcení budou v jednotlivých případech 

přiznávat. I přes snahu a tlak zástupců zdravotních pojišťoven i odborné veřejnosti na 

přijetí právního předpisu, který by obdobně jako náhradová vyhláška upravoval výpočet 

výše odškodňování nemajetkových újem na zdraví, došlo pouze k vytvoření 

nezávazného doporučujícího dokumentu – Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na 

zdraví (bolest a ztíţení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku) 

(dále jen „Metodika“), jeţ má slouţit soudcům jako pomůcka při určování výše 

bolestného a ztíţení společenského uplatnění.   
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1. Základní pojmy a prameny právní úpravy 

1.1. Základní pojmy 

Pro oblast poskytování zdravotních sluţeb právní řád ČR uţívá řadu specifických 

pojmů, které však nejsou uţívány jednotně ve všech právních předpisech, coţ můţe vést 

k řadě nejasností. Tento neţádoucí stav měl ambici odstranit zákonodárce v rámci 

přijímání ZZS, který upravuje základní pojmy pro oblast poskytování zdravotních 

sluţeb, čímţ měla být nejednotně uţívaná terminologie sjednocena.
1
 OZ však 

terminologicky důsledně nenavázal na ZZS, a tak se můţeme v rámci právního řádu ČR 

znovu setkat se zavedením duplicitních pojmů (např. zdravotní sluţba a zdravotní péče), 

které jsou ne vţdy ve smyslu ZZS povaţována za synonyma, coţ vede k neţádoucímu 

jevu, tedy menší přehlednosti a určité zmatečnosti pro adresáty právních norem.   

Pro přesné a správné pochopení jednotlivých dílčích aspektů problematiky 

občanskoprávní odpovědnosti při poskytování zdravotních sluţeb je tedy nezbytné 

předně definovat některé stěţejní pojmy, kterých je v následujícím textu diplomové 

práce uţíváno. 

Na úvod je třeba definovat jeden z ústředních pojmů občanskoprávní odpovědnosti 

při poskytování zdravotních sluţeb. Jak uţ samotný název této diplomové práce avizuje, 

je jím pojem poskytovatel zdravotních služeb. Tím se dle § 2 odst. 1 ZZS rozumí: 

„fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

dle tohoto zákona.“ Poskytovatele zdravotních sluţeb nelze zaměňovat se 

zdravotnickým zařízením (postrádajícím právní subjektivitu), jímţ jsou dle dikce 

ustanovení § 4 odst. 1 ZZS prostory určené pro poskytování zdravotních sluţeb. Pojem 

zdravotní služba poté ZZS v ustanovení § 2 odst. 2 definuje výčtem jednotlivých druhů 

a forem zdravotních sluţeb, které jsou pacientům poskytovány. Příkladmo je moţné 

uvést poskytování zdravotní péče dle ZZS zdravotnickými pracovníky (a dále činnosti 

vykonávané jinými odbornými pracovníky, pokud jsou tyto činnosti v přímé souvislosti 

s poskytováním zdravotní péče), konzultační sluţby, nakládání s tělem zemřelého 

včetně pitvy a převozu těla zemřelého na pitvu nebo z pitvy, zdravotnická záchranná 

sluţba, činnosti odběrových a tkáňových zařízení atp. Za zdravotní sluţby jsou 

                                                 
1
 Důvodová zpráva k návrhu zákona o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování [online]. 

2011 [cit. 2017-11-05]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=405&CT1=0. 
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povaţovány dle ustanovení § 2 odst. 3 ZZS téţ specifické zdravotní sluţby, sluţby 

související s transplantacemi a dále sluţby týkající se umělého přerušení těhotenství dle 

zvláštních zákonů2
. Od pojmu zdravotní sluţba je třeba odlišit pojem zdravotní péče, 

jíţ se dle Důvodové zprávy k ZZS rozumí jednotlivé zdravotní výkony a další činnosti 

směřující zejména k předcházení, odhalení, odstranění nemoci, k udrţení, obnovení či 

zlepšení zdravotního stavu, pomoci při reprodukci a porodu či posuzování zdravotního 

stavu. Pojem zdravotní sluţby je tedy pojmem širším, neţli je pojem zdravotní péče. 

V souvislosti s poskytováním zdravotních sluţeb ZZS rozlišuje zdravotní péči a 

odbornou zdravotní péči, přičemţ v případě druhé jmenované jde o péči, na jejíţ 

odpovídající náleţité kvalitě a bezpečnosti provádění má stát zájem, a tak její provádění 

komplexně reguluje a stanovuje podmínky jejího poskytování (zejména odborné 

znalosti a dovednosti poskytovatele a zdravotnických pracovníků, kteří tuto činnost 

provádějí jeho jménem a na jeho odpovědnost). Pojem zdravotní sluţby se vztahuje 

právě k poskytování této odborné zdravotní péče a dalších odborných činností dle ZZS.3 

Jak je z výše uvedeného patrné, dle ZZS je pojem sluţba nadřazen pojmu péče. OZ však 

tuto terminologii nepřejímá a tyto dva pojmy uţívá jako vzájemně zaměnitelné, coţ 

dokládá závazek smlouvy o péči o zdraví upravený nově v OZ. S ohledem na tuto 

skutečnost budou v této diplomové práci uţívány pojmy zdravotní péče či zdravotní 

sluţba jakoţto vzájemně zaměnitelné termíny. 

V textu diplomové práce je velmi často pouţíván pojem lékař. Tento pojem je zde 

uţíván ve smyslu pojmu ošetřujícího zdravotnického pracovníka, jímţ se dle § 3 odst. 2 

ZZS rozumí: „zdravotnický pracovník, který navrhuje, koordinuje, poskytuje a 

vyhodnocuje individuální léčebný postup u konkrétního pacienta a koordinuje 

poskytování dalších potřebných zdravotních služeb.“ Dle Důvodové zprávy k ZZS jím 

můţe být jakýkoli zdravotnický pracovník, který má oprávnění k samostatnému výkonu 

povolání, a to v rozsahu těch činností, k nimţ je způsobilý podle příslušných právních 

předpisů (tedy zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a 

zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

                                                 
2
 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách, zákon č. 285/2002 Sb., o darování, 

odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (tzv. transplantační zákon), zákon 
ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů.  
3
 Důvodová zpráva k návrhu zákona o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování [online]. 

2011 [cit. 2017-11-05]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=405&CT1=0. 
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nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s 

poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů ve znění 

pozdějších předpisů).
4
 Nadto je pojmu lékař v textu této diplomové práce uţíváno pro 

fyzickou osobu, která přímo poskytuje zdravotní péči pacientovi a můţe být zástupným 

pojmem téţ pro poskytovatele ve smyslu § 2636 odst. 1 OZ či poskytovatele 

zdravotních sluţeb ve smyslu § 2 odst. 1 ZZS. 

Jedním z nejhojněji uţívaných pojmů ve zdravotnickém právu a taktéţ v této 

diplomové práci je pojem pacient. Jím se dle § 3 odst. 1 ZZS rozumí: „fyzická osoba, 

které jsou poskytovány zdravotní služby.“ Dle Důvodové zprávy k ZZS je jí míněna 

jakákoli osoba, ať zdravá či nemocná, které jsou poskytovány zdravotní sluţby, a to mj. 

i ve smyslu poradenství nebo posouzení zdravotní způsobilosti k práci. Pacientovi 

v průběhu poskytování zdravotních sluţeb můţe tyto sluţby poskytovat současně více 

ošetřujících zdravotnických pracovníků, a to v návaznosti na zdravotní stav pacienta 

a potřebu poskytnutí zdravotní péče.
5
 OZ v § 2636 an. pro označení pacienta uţívá 

odlišné pojmy, a to pojem ošetřovaný či příkazce. Pro účely této práce bude uţíván 

jednotně pojem pacient. 

Dalším důleţitým pojmem souvisejícím se vznikem občanskoprávní odpovědností 

při poskytování zdravotních sluţeb je pojem ublížení na zdraví (§ 2958 OZ), dle § 444 

OZ 1964 dříve nazývaný škodou na zdraví. Ač je význam tohoto pojmu pro dovozování 

občanskoprávní odpovědnosti při poskytování zdravotních sluţeb zcela zásadní, OZ 

jeho přesnou definici neobsahuje. Pro výklad jeho významu nelze s jistotou převzít ani 

definici z veřejnoprávního předpisu TrZ, který chápe pojem ublíţení na zdraví úţeji. 

Obecně lze říci, ţe ublíţením na zdraví se rozumí takový zásah do jedné ze sloţek 

zdraví, tedy do sloţky tělesné či duševní, který má za následek porušení její obvyklé 

funkce, které se projeví ve ztíţení obvyklého způsobu ţivota poškozeného.
6
 Dle 

judikatury Ústavního soudu ČR je za ublíţení na zdraví povaţována i ztráta 

očekávaného zlepšení zdravotního stavu způsobená vadami postupu poskytovatele 

zdravotní sluţby.7  

                                                 
4
 Důvodová zpráva k návrhu zákona o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování [online]. 

2011 [cit. 2017-11-05]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=405&CT1=0. 
5
 tamtéţ. 

6
 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo: Zvláštní část (§ 2055 - 3014). Komentář. 

1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 1706 – 1707. ISBN 978-80-7400-287-8. 
7
 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 9. 1. 2014, sp. zn. III. ÚS 2253/13.   
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1.2. Prameny právní úpravy 

Základy právní úpravy medicínského práva8
, a v jeho rámci i problematiky ochrany 

osobnosti a přirozených práv člověka i občanskoprávní odpovědnosti při poskytování 

zdravotních sluţeb, nacházíme jak na vnitrostátní úrovni v rámci předpisů s různou 

právní silou, tak i na úrovni mezinárodní.  

Základ poskytování zdravotních sluţeb je právní teorií současnosti povaţován za 

oblast soukromoprávní, avšak objevuje se zde značná provázanost téţ s jinými právními 

odvětvími, které mají veřejnoprávní povahu; zejména normy práva správního či 

trestního.9 Zároveň je právo na ţivot a zdraví garantováno státem jiţ v LZPS a stát tak 

stanovuje podmínky poskytování zdravotní péče svým občanům a taktéţ způsob jejího 

financování prostřednictvím převáţně veřejnoprávních předpisů. 

Základní rámec celé právní úpravy tvoří na ústavní úrovni Ústava ČR10
 a Listina 

základních práv a svobod, zejména pak čl. 6 LZPS, v němţ je zakotveno právo na ţivot 

a jeho ochranu jiţ před narozením jakoţto základní lidské právo kaţdého člověka, a čl. 

7 LZPS hovořící o nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí. Tato ustanovení jsou 

následně konkretizována v čl. 31 LZPS, který hovoří o právu kaţdého na ochranu zdraví 

a právu všech občanů na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky na základě 

veřejného pojištění za podmínek zákona o veřejném zdravotním pojištění.  

Mezinárodněprávní základ této právní oblasti, konkrétně tedy ochrany osobnosti 

člověka a jeho přirozených práv, tvoří Úmluva o ochraně lidských práv a základních 
svobod. Za nejvýznamnější mezinárodněprávní dokument upravující problematiku 

poskytování zdravotních sluţeb je však povaţována Úmluva o biomedicíně, tvůrci 

odborné literatury někdy nazývána téţ zdravotnickou ústavou.
11,12

 Ta se stala základním 

pilířem pro všechny medicínskoprávní předpisy přijímané v ČR po roce 2001 týkající se 

problematiky vztahu pacient – lékař.      

                                                 
8
 Jde o oblast zdravotnického práva týkající se primárně poskytování zdravotních sluţeb a v rámci něj i 

vztahu pacienta a lékaře. 
9
 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2. upr. a rozš. vyd., Praha: Orac, 

2004, s. 12. ISBN 80-86199-75-4.   
10

 Základ ochrany přirozených práv tvoří čl. 1 Ústavy ČR, který říká: „Česká republika je svrchovaný, 
jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.“  
11

 Je součástí právního řádu ČR dle čl. 10 Ústavy ČR s účinností od 1. 10. 2001 a má tedy aplikační 
přednost před zákony a podzákonnými právními předpisy 
12

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 33. 

ISBN 978-80-7552-321-1. 
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Esenciálním soukromoprávním předpisem pro oblast poskytování zdravotní péče je 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v něm 

obsaţená právní úprava ochrany přirozených práv, tedy práva na ţivot, zdraví, a 

ochrany tělesné a duševní integrity člověka, jakoţto nedotknutelné lidské bytosti, a 

taktéţ právní úprava vztahu pacienta a poskytovatele zdravotních sluţeb (zejména 

smlouva o péči o zdraví a odpovědnost za újmu při poskytování zdravotních sluţeb 

atd.). Za základní veřejnoprávní předpis, avšak s četnými soukromoprávními 

pasáţemi13, je povaţován zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Ten nahradil 

s účinností od 1. 4. 2012 zastaralý a stávajícím poměrům nevyhovující zákon o péči o 

zdraví lidu. Svým významem představuje ZZS jakýsi zdravotnický zákoník.14
 ZZS mj. 

vymezuje základní pojmový aparát, podmínky poskytování zdravotních sluţeb, a 

postavení státní správy v této oblasti, druhy a formy poskytované péče a práva a 

povinnosti pacientů a poskytovatelů zdravotních sluţeb. Vybrané speciální zdravotní 

sluţby pak upravuje řada dalších právních předpisů, doplňujících ZZS a úzce s ním 

souvisejících. Mezi ně bezesporu patří zákon o specifických zdravotních sluţbách či 

zákon o zdravotnické záchranné sluţbě. Tyto zákony jsou svou povahou k ZZS 

speciálními a ZZS se tak ve vztahu k nim pouţije pouze subsidiárně. Dalšími 

normativními prameny navazujícími na právní úpravu v ZZS jsou transplantační zákon 

a zákon o umělém přerušení těhotenství, které upravují specifické podmínky 

poskytování vybrané zdravotní péče. S občanskoprávní odpovědností při poskytování 

zdravotních sluţeb jistě souvisí i zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, který se uţije 

na případy, kdy je zdravotnický pracovník povinen rozhodnout o izolaci pacienta či 

povinném léčení.15
 V neposlední řadě je třeba zmínit i dva zákony upravující 

způsobilost osob poskytujících zdravotní péči, tedy zákon o podmínkách získávání a 

uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta či zákon o nelékařských povoláních. 

                                                 
13

 Např. v podobě kazuistické úpravy informovaného souhlasu.  
14

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 41. 
15

 STOLÍNOVÁ, J., MACH, J. Právní odpovědnost v medicíně. 2. dopl. a přepr. vyd. Praha: Galén. 2010, 
s. 25. ISBN 978-80-7262-686-1.  
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Oblast vztahu pacient – lékař, ač jde o vztah svou podstatou soukromoprávní, je 

realizován na podkladu povinného veřejného zdravotního pojištění dle zákona o 

veřejném zdravotním pojištění. Hlavním procesním předpisem, vztahujícím se k 

problematice občanskoprávní odpovědnosti, zejména pak vymáháním náhrad v případě 

zásahů do osobnostních práv člověka či jeho tělesné integrity, je občanský soudní řád.  

Činnost jednotlivých zdravotnických povolání je zaloţena na profesní samosprávě a 

členském principu, tedy nuceným členstvím v příslušné profesní komoře. Tyto komory 

vydávají stavovské předpisy a závazná stanoviska, které jsou pro členy sdruţené v 

příslušné komoře závazné.
16,17

 Profesní otázky upravuje Komorový zákon.18
 Ostatní 

otázky úpravy zdravotnických povolání jsou pak zakotveny v úpravě stavovských 

předpisů jednotlivých komor. V případě České lékařské komory jde zejména o Etický 

kodex ČLK, Disciplinární řád ČLK a mnohé další. Stranou nezůstávají i další etické 

normy, mezi něţ se řadí Hyppokratova přísaha.  

Z podzákonných norem spadajících do této oblasti je moţné příkladmo uvést 

nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání či vyhlášku o zdravotnické 

dokumentaci či vyhlášku o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků.19
 

Nezastupitelné a velice významné místo zaujímá bezesporu judikatura Ústavního 

soudu ČR a Nejvyššího soudu ČR, jakoţ i soudů obecných. Soudní judikatura v oblasti 

medicínskoprávních sporů poslední dobou značně nabývá na významu. P. Šustek 

dokonce mluví o „fenoménu judicializace zdravotnictví“, který se v současné době 

projevuje. Tento trend je nejvíce patrný zejména u sporů týkajících se ublíţení na zdraví 

či usmrcení při poskytování zdravotní péče.20
 Z činnosti soudů nejudikatorní povahy lze 

uvést nezávazný dokument Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, který 

upravuje určování výše přiměřeného zadostiučinění při ublíţení na zdraví.21
  

                                                 
16

 SVEJKOVSKÝ, J., VOJTEK, P., ARNOŠTOVÁ T. a kol. Zdravotnictví a právo. Praha: C. H. Beck, 

2016, s. 64. ISBN 978-80-7400-619-7. 
17

 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 12. 2008, sp. zn. 8 Tdo 1421/2008. 
18

 Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické a České lékárnické komoře, ve 
znění pozdějších předpisů. 
19

 Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti 
zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické 
dokumentaci, vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů..  
20

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 29. 
21

 K jejímu obsahu blíţev kapitole 5. 
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1.2.1. Vztah soukromoprávních a veřejnoprávních předpisů 

Oblast poskytování zdravotních sluţeb je četně regulována právními předpisy, které 

nemůţeme označit jako čistě soukromoprávní, či naopak veřejnoprávní. 

Nejvýstiţnějším příkladem je ZZS, který upravuje právní poměry poskytovatele 

zdravotních sluţeb a pacienta a téţ právní poměry vznikající mezi poskytovatelem 

zdravotních sluţeb a státem. V první rovině bude tedy ZZS předpisem soukromoprávní 

povahy, v té druhé naopak předpisem svým charakterem veřejnoprávním.22
 Pro účely 

této práce je významná především rovina vztahu pacient – lékař, tedy soukromoprávní. 

Při pohledu na prohlášení uvedené v ustanovení § 1 odst. 1 věta druhá OZ, které mluví 

o nezávislosti uplatňování výše zmíněných oblastí práva by se mohlo na první pohled 

zdát, ţe oblast soukromoprávních a veřejnoprávních předpisů je striktně oddělena a ţe 

mezi těmito dvěma skupinami právních předpisů není jakákoli souvztaţnost. Dle 

Důvodové zprávy k OZ je tomu však naopak, kdy zákonodárce objasňuje, ţe formulací 

věty druhé ustanovení § 1 odst. 1 OZ neměl na mysli vzájemnou nezávislost obou 

zmíněných oblastí práva. Dle T. Melzera se však jedná o: „[…] relativně svébytné části 

jednotného právního řádu.“23
  

Za základní soukromoprávní předpis je dle ustanovení § 9 odst. 2 OZ povaţován 

právě OZ. OZ lze aplikovat i na veřejnoprávní poměry, avšak zásadně pouze s pomocí 

analogie.
24

 Nejvyšší správní soud ČR v tomto případě hovoří o: „veřejném právu jako o 

zvláštním právu k obecnému právu soukromému.“25
 Lze tedy uzavřít, ţe lze OZ 

subsidiárně uţít tam, kde veřejnoprávní úprava schází či není dostatečná. 

1.2.1.1. Vztah ZZS a OZ 

Přijetím ZZS, jeţ s účinnosti od roku 2011 nahradil jiţ překonaný zákon o péči o 

zdraví lidu, došlo ke komplexní úpravě poskytování zdravotních sluţeb, jeţ bylo dříve 

upraveno v celé řadě zákonů a podzákonných právních předpisů, které byli jiţ zastaralé 

                                                 
22VALUŠ, A. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Praha: Leges, 

2014, s. 37. ISBN 978-80-7502-045-1.  
23

 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. Svazek I. § 1-117. Praha: Leges, 

2013, s. 41. ISBN 978-80-87576-73-1.  
24

 tamtéţ, s. 39.  
25

 Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 29. 1. 2009, sp. zn. 2 Afs 153/2005.   
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a obsahově na sebe nenavazovaly.
26

 ZZS mimo jiné upravil a sjednotil základní 

terminologii zdravotnického práva, podmínky poskytování zdravotních sluţeb a práva, 

povinnosti a vzájemné vztahy lékaře, pacienta a státu. Pouhé dva roky poté nabyl 

účinnosti nový soukromoprávní kodex OZ, který upravil smluvní závazek smlouvu o 

péči o zdraví, avšak terminologicky nenavázal na v té době jiţ účinný ZZS. V některých 

pasáţích se tak oba právní předpisy obsahově překrývají, tudíţ vyvstává otázka 

vzájemného vztahu těchto dvou právních předpisů. Při řešení této otázky je třeba 

nejprve zkoumat povahu ZZS, tedy zda je právní předpis soukromoprávního či 

veřejnoprávního charakteru. A.Valuš k tomu shrnuje, ţe ZZS má hybridní povahu. Pro 

vztah ZZS a OZ jsou ovšem stěţejní ustanovení upravující obsah právního poměru 

pacienta a lékaře, která jsou na základě ustanovení § 1 odst. 1 OZ svým charakterem 

soukromoprávní, a uplatňuje se zde ústřední zásada pro soukromoprávní poměry, tedy 

zásada autonomie vůle smluvních stran.
27

 OZ o ní hovoří hned ve svých úvodních 

ustanoveních, konkrétně v § 1 odst. 2, takto: „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si 

osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání 

porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně 

práva na ochranu osobnosti.“ Ustanovení ZZS upravující vztah poskytovatele 

zdravotních sluţeb a pacienta mají tedy soukromoprávní povahu a lze se od nich 

odchýlit za podmínky, pokud to OZ výslovně nezakazuje. 

Základ vztahu ZZS a OZ můţeme spatřovat v ustanovení § 9 odst. 2 OZ, který říká: 

„Soukromá práva a povinnosti osobní a majetkové povahy se řídí občanským zákoníkem 

v tom rozsahu, v jakém je neupravují jiné právní předpisy“. OZ není předpisem vyšší 

právní síly neţ jiný zákon, avšak je těţištěm celého soukromého práva právě předmětem 

své právní úpravy a téţ principem subsidiarity, tj. pravidlem, ţe ustanovení OZ jsou 

aplikována na soukromoprávní poměry osob do té míry, do které je neupravují speciální 

zákony.28
 OZ je tedy obecným soukromoprávním předpisem ve vztahu k ZZS. Tento 

vzájemný vztah dvou právních předpisů je v zásadě vztahem subsidiarity OZ vůči ZZS, 

                                                 
26

 Důvodová zpráva k ZZS se o něm vyjadřuje jako o právním předpisu, jehoţ velká část je jiţ prakticky 
nepouţitelná, neboť upravuje zdraví a potřebu lidu a nikoliv skutečné potřeby konkrétního pacienta, čímţ 
je výrazně omezena moţnost pacienta vymáhat svá práva a své nároky.  
27

 VALUŠ, A. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Praha: Leges, 

2014, s. 37. 
28

 Konsolidovaná verze důvodové zprávy k občanskému zákoníku [online]. 2013 [cit. 2018-03-19]. 

Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-

verze.pdf. 
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který vychází ze zásady lex specialis derogat legi generali. Naopak v případě, ţe ZZS 

neobsahuje právní úpravu konkrétní situace, pouţije se podpůrně obecné úpravy 

obsaţené v OZ. Mohlo by se tedy zdát, ţe aplikační přednost má ZZS jakoţto zvláštní 

právní předpis. Vztah obecného a zvláštního právního předpisu je však vţdy nutno 

posuzovat v rovině konkrétních pravidel, nikoli pouze na zákonné úrovni. Můţe tedy 

teoreticky nastat situace, ţe obecné pravidlo bude obsaţeno v právním předpisu svým 

charakterem speciálním.29
 Touto skutečností se podrobněji zabýval T. Doleţal, který 

konstatoval, ţe existují situace, kdy bude naopak ZZS obecným právním předpisem 

k OZ (např. forma zásahu do integrity člověka dle § 34 odst. 2 ZZS a § 96 odst. 1 OZ).30
 

Pokud nastane situace, kdy určitý institut bude upraven oběma právními předpisy, 

tedy OZ i ZZS, pak bude platit pravidlo, ţe nová obecná norma neruší ustanovení starší 

speciální normy, čili se pouţije primárně zvláštní právní úprava ZZS (např. § 95 OZ a § 

35 odst. 1 ZZS).
31

 

Vztah poskytovatele zdravotních sluţeb a pacienta bude realizován skrze četná 

ustanovení OZ. Tak se např. porušení zákonné povinnosti dle ustanovení § 2910 OZ 

bude vztahovat i na porušení zákonných povinností pacientů a poskytovatelů 

obsaţených v ZZS. Dále lze příkladmo uvést ustanovení § 5 odst. 1 OZ, které deklaruje 

standard péče toho, kdo se přihlásí k odbornému výkonu určitého povolání nebo stavu, 

tedy dopadne i na péči, jeţ je poskytována zdravotickými pracovníky v rámci výkonu 

jejich povolání. Pokud takový odborný standard péče dodrţen nebude, půjde k tíţi 

zdravotnického pracovníka jednání, jímţ by nejednal se zákonem vyţadovanou 

odbornou péčí. Toto ustanovení vyjadřuje předpoklad, ţe odborník by měl být ve svém 

oboru nadán odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a vědomostmi a dovedl tyto 

vyuţívat s odpovídající běţnou péčí a opatrností.32
  

Dalším příkladem provázanosti OZ a ZZS je ustanovení § 4 odst. 1 OZ, které 

stanoví vyvratitelnou domněnku, jistě dopadající i na pacienty, ţe: „[…] každá 

svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a 
                                                 

29
 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I: Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. vyd., Praha, C. H. 

Beck, 2014, s. 95. ISBN 978-80-7400-529-9. 
30

 Srov. DOLEŢAL, Tomáš. Ochrana informací vedených ve zdravotnické dokumentaci a otřetích 
osobách po nabytí účinnosti NOZ [online]. 2013 [cit. 2017-08-19]. Dostupné z: 
http://zdravotnicképravo.info/ochrana-informaci-vedenych-ve-zdravotnicke-dokumentaci-o-tretich-

osobach-po-nabyti-ucinnosti-noz/.  
31

 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I: Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. vyd., Praha, C. H. 

Beck, 2014, s. 95. 
32

 tamtéţ, s. 70.   
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opatrností.“ Vztah mezi poskytovatelem zdravotních sluţeb a pacientem, ač upraven 

v ZZS, je dále uskutečňován v rámci smlouvy o péči o zdraví upravené v OZ a taktéţ na 

něj dopadnou ustanovení OZ týkající se občanskoprávní odpovědnosti.  
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2. Ochrana života a zdraví jako dílčích osobnostních práva 

člověka 

Ochrana osobnosti člověka je nezbytným poţadavkem kaţdého demokratického 

právního státu. Právní teorie povaţuje za osobnost člověka unikátní spojení tří hodnot 

kaţdé lidské bytosti, tedy hodnoty biologické, psychologické a společenské33, které se 

utvářejí při interakci v rámci bytí s ostatními lidmi.34
 Těmto jednotlivým sloţkám 

osobnosti právo poskytuje ochranu, a to prostřednictvím jednotlivých subjektivních 

osobnostních práv, která jako celek tvoří všeobecné osobnostní právo. To chrání 

osobnost lidské bytosti a zaručuje jí její uznání jakoţto člověka, jeţ má právo na 

svébytný rozvoj a uplatnění. Lze tedy shrnout, ţe existuje jedno všeobecné osobnostní 

právo a zároveň dílčí osobnostní práva chránící jednotlivé hodnoty osobnosti člověka, 

jeţ jsou jeho součástí. 

Za jedno z nejvýznamnějších dílčích osobnostních práv je bezesporu povaţováno 

právo na ţivot a zdraví. Ţivot jakoţto podmínka existence kaţdé lidské bytosti má 

výjimečné postavení mezi ostatními dílčími osobnostními právy.
35

 Kaţdá lidská bytost 

má právo na ţivot a jeho ochranu. O významu tohoto práva svědčí i skutečnost, ţe jiţ 

samotná LZPS v ustanovení čl. 6 odst. 4 deklaruje, aţ na výjimky plynoucí ze zákona 

nebo mezinárodní smlouvy dle čl. 10 Ústavy ČR, zákaz jednání, jímţ by někdo zbavil 

jiného ţivota. Je taktéţ zakázáno usmrtit člověka nebo ohrozit jeho ţivot na ţádost či 

s jeho svolením, tady zákaz provést euthanasii (§ 93 odst. 1 OZ, § 36 odst. 5 písm. b) 

ZZS). 

 Základem právní úpravy práva na ţivot a zdraví, jsou Ústava ČR a LZPS36
 a na 

mezinárodní úrovni pak mezinárodní smlouvy o lidských právech, zejména pak Úmluva 

o biomedicíně, Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod či Úmluva o 

právech dítěte, ale i Mezinárodní pakt o občanských a politických právech či Listina 

základních práv EU. Právo kaţdého na ţivot a zdraví najdeme i mezi základními 

zásadami soukromého práva, konkrétně v ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) OZ. Institut 

                                                 
33

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 10. 2005, sp. zn. 30 Cdo 936/2005.  
34

 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 
Obecná část. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 248. ISBN 978-80-7478-326-5.  
35

 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I: Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2014, s. 410. 
36

 Blíţe k tomu v kapitole 1.2.  
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ochrany osobnosti (a v rámci něj tedy i práva na ţivot a zdraví) byl na území ČR poprvé 

zakotven v ustanovení § 11 an. OZ 196437. V OZ nalezneme právní úpravu tohoto 

institutu v ustanovení § 81 an., aţ na výjimky bez větších koncepčních změn, avšak 

oproti právní úpravě OZ 1964 je ochrana osobnosti v OZ mnohem podrobněji a 

kazuističtěji upravena. Celá oblast ochrany osobnosti člověka je uvozena generální 

klauzulí v ustanovení § 81 odst. 1 OZ následovně: „Každý je povinen ctít svobodné 

rozhodntuí člověka žít podle svého.“38
 V odst. 2 téhoţ ustanovení nacházíme 

demonstrativní výčet hodnot, které jsou takto chráněny a mezi nimi mj. nalezneme 

právě i ţivot a zdraví člověka. S ochranou ţivota a zdraví, jakoţto ústředními 

hodnotami osobnosti člověka, úzce souvisí i právo na duševní a tělesnou integritu a její 

nedotknutelnost upravené v ustanovení § 91 an. OZ. Chrání se zde duševní i fyzické 

zdraví člověka. Dle judikatury Ústavního soudu ČR se zdravím rozumí: „[…] součástí 

fyzické integrity člověka a jako takové je chráněno čl. 7 odst. 1 Listiny chránícím 

nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, resp. čl. 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod, chránícím soukromý život, protože soukromý život v pojetí 

Evropského soudu pro lidská práva zahrnuje fyzickou i duševní integritu. Ustanovení čl. 

7 odst. Listiny je rozvinutím ustanovení o právu na život (čl. 6 Listiny), se zřejmým 

důrazem na to, zajistit ochranu člověka v běhu jeho života i po fyzické stránce.“39
 

 Obecný právní rámec ochrany fyzické integrity člověka je tedy vymezen 

v ustanovení § 91 an. OZ. Dopadá mj. i na případy zásahu do tělesné integrity při 

poskytování zdravotních sluţeb zdravotnickými pracovnímy, ale téţ na zásahy, které 

provádí osoby odlišné od zdravotnických pracovníků např. léčitelé či tatéři. Tato 

ustanovení OZ jsou ustanoveními obecnými k právní úpravě obsaţené v ZZS.
40

 OZ se 

v ustanovení § 93 odst. 1 vyjadřuje k podmínkám zásahu do integrity člověka 

následovně: „Mimo případ stanovený zákonem nesmí nikdo zasáhnout do integrity 

jiného člověka bez jeho souhlasu uděleného s vědomím o povaze zásahu a o jeho 

možných následcích. Souhlasí-li někdo, aby mu byla způsobena závažná újma, nepřihlíží 

                                                 
37

 Dle § 11 OZ 1964: „Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, 
občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.“  
38

 Dle Důvodové z právy k § 81 OZ je toto ustanovení je konkretizací zásady legální licence obsaţené v 
čl. 2 odst. 3 LZPS a čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR. 
39

 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 9. 1. 2014, sp. zn. III. ÚS 2253/13.   
40

 Konsolidovaná verze důvodové zprávy k občanskému zákoníku [online]. 2013 [cit. 2018-04-13]. 

Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-

verze.pdf. 
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se k tomu; to neplatí, je-li zásah podle všech okolností nutný v zájmu života nebo zdraví 

dotčeného.“ Zásah do tělesné integrity člověka se tedy musí zpravidla dít pouze a jen se 

svobodným a informovaným souhlasem pacienta, výjimečně pak bez jeho souhlasu 

pouze v zákonem stanovených případech41
. Je tak kladen důraz na svobodnou vůli 

člověka, jehoţ integrita má být zásahem narušena, rozhodovat o sobě samém.42
 Limitací 

této svobodné vůle je pouze výslovný zákonný zákaz takových ujednání, jeţ by porušila 

právo týkající se postavení osob a právo na ochranu osobnosti.
43

 Blíţe bude o 

svobodném a informovaném souhlasu pojednáno v kapitole 3.1.2. této diplomové práce. 

Právo na ţivot a zdraví je přirozeným právem, jehoţ garantem a ochráncem je stát, 

je svou povahou absolutní, tedy působí erga omnes, a ţádná třetí osoba nemá právo do 

něj neoprávněně zasahovat resp. má povinnost zdrţet se takového neoprávněného 

zásahu.
44

 

Právní úprava tohoto dílčího osobnostního práva je zdvojená. Je upravena v OZ i 

ZZS, jakoţto zákonu speciálním. ZZS upravuje zvláštní podmínky zásahů do integrity 

člověka při poskytování zdravotních sluţeb včetně udělování souhlasu s jejich 

poskytnutím. Právo na ţivot a zdraví je tedy chráněno jako absolutní osobnostní právo 

na zachování tělesné a duševní integrity člověka dle ustanovení § 91 an. OZ, ale téţ 

některými relativními osobnostními právy pacientů dle ZZS. Touto zvláštní úpravou 

v ZZS, která se vztahuje pouze na určitý specifický okruh subjektů a situací, se jinak 

absolutní osobnostní právo na zachování tělesné a duševní integrity stává relativním a 

působí nadále jiţ inter partes v rámci konkrétního právního poměru pacienta a 

poskytovatele zdravotních sluţeb. Rozdíl v relativním pojetí takového dílčího 

osobnostního práva je patrný z jeho předmětu, jímţ nemusí být pouze zdrţení se 

určitého jednání, ale můţe být naopak vyţadováno aktivní konání. Uplatňování 

relativních a absoltuních osobnostníh práv, jakoţto dvou samostatných institutů, je 

                                                 
41

 Např. z důvodu ochrany veřejního zdraví (izolace, karanténa, léčení), pravomocným rozhodnutím 
soudu nařízené ochranné léčení, nemoţnosti získat informovaný souhlas atd.  
42

 Konsolidovaná verze důvodové zprávy k občanskému zákoníku [online]. 2013 [cit. 2018-04-10]. 

Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-

verze.pdf. 
43

 § 1 odst. 2 OZ 
44

 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 
Obecná část. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 249. 
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nezávislé, tedy oprávněná osoba má právo volby, zda vyuţije moţnost ochrany přes 

absolutní ochranu osobnosti dle OZ či ochranu přes práva relativní dle ZZS.45
        

Do ochrany osobnosti spadá i ochrana těla po smrti člověka, avšak toto téma 

přesahuje rámec této diplomové práce a nebude o něm tudíţ dále pojednáváno.  

                                                 
45

 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I: Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 400 – 401. 
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3. Vztah pacient – lékař 

Vztah pacienta a lékaře je základním právním poměrem vznikajícím při 

poskytování zdravotní péče a tvoří jeden z hlavních pilířů celého medicínského práva. 

První zmínky o tomto vztahu nalézáme jiţ ve starověkém Babyloně, konkrétně 

v Chammurapiho zákoníku, kdy jiţ v tomto období byl vztah pacient – lékař zaloţen na 

smluvním základě. Taktéţ ve starověkém Řecku tvořila základ tohoto vztahu smlouva. 

Uplatňovaly se současně i četné etické normy v podobě etických kodexů. Částí jednoho 

z nich byla např. i Hyppokratova přísaha.
46

 Pojetí tohoto vztahu se nezměnilo ani na 

počátku 19. století s přijetím občanskoprávních kodexů Code civil či ABGB, kdy byl 

tento vztah i nadále povaţován za soukromoprávní zaloţený smlouvou. Toto tradiční 

pojetí se však od konce 19. století začalo postupně posouvat vlivem tzv. sociálního 

zákonodárství i vznikem nových sociálních systémů (zejména zdravotního pojištění) a 

povaha vztahu pacient – lékař se začala proměňovat.    

Původní koncept tohoto vztahu, vycházející z právní úpravy zákona o péči o zdraví 

lidu, nahlíţel na vztah pacient - lékař jako na vztah paternalistický47
, který byl 

s ohledem na svou povahu povaţován za vztah administrativněprávní, tedy 

veřejnoprávní.48
 Toto pojetí tak budilo představu mocenské nadřazenosti zařízení 

poskytujících zdravotní péči vůči ošetřovanému. Koncepce zákona o péči o zdraví lidu 

vycházela z myšlenky, ţe člověk má veřejnoprávní nárok na léčení vůči státu, coţ 

zapříčinilo stav, ţe se právní úprava vztahovala na oblast poskytování zdravotní péče 

pouze provozovateli zdravotnických zařízení, čímţ z právní regulace naprosto vypadly 

činnosti masérů, chiropraktiků, léčitelů a další.49
 Pacient byl povaţován nikoli za 

subjekt právního poměru, ale za objekt plnění, jeţ mu bylo státem přiděleno a 

poskytnuto v rámci systému státem řízené péče. Pokud existovaly některé 

soukromoprávní prvky vztahu pacient – lékař, tak šlo pouze o marginální střípky (např. 

                                                 
46

 K tomu blíţe DOLEŢAL, T. Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. Praha: Leges, 2012, 

s. 17 an. ISBN 978-80-8757-624-3. 
47

 Paternalistický vztah – nerovný vztah dvou subjektů, kdy lékař je povaţován za vţdělaného odborníka 
a navrhuje léčebné postupy a pacient je pouhý pasivní příjemce sluţby. 
48

 DOLEŢAL, T. Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. Praha: Leges, 2012, s. 124. 
49

 Konsolidovaná verze důvodové zprávy k občanskému zákoníku [online]. 2013 [cit. 2018-04-15]. 

Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-

verze.pdf. 
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náhrada škody při chybně provedeném zákroku), které však bývaly upozaděny.
50

 

Důvodová zpráva k ZZS uvádí, ţe pacient byl pouze pasivním účastníkem s velice 

omezenými moţnostmi rozhodovat o tom, která péče mu bude poskytnuta.  

Postupně se vztah pacient – lékař vyvíjel a měnil a pacient se dostával do centra 

dění. Začal být kladen důraz na jeho individualní potřeby a svobodu rozhodování, tedy 

na autonomii vůle o tom, co se s ním bude dít. Tím se zákon o péči o zdraví lidu začal 

stávat nevyhovujícím novému pojetí vztahu pacient – lékař, a tudíţ překonaným. 

Přijetím nové právní úpravy občanského práva ruku v ruce s nabytím účinnosti ZZS, byl 

oficiálně deklarován soukromoprávní charakter právního poměru pacienta a lékaře jako 

dvou rovnocenných subjektů, jehoţ základ tvoří smlouva o péči o zdraví.51,52
 Do přijetí 

OZ byl tento vztah povaţován za soukromoprávní aţ okamţikem vzniku škody a 

dovozením odpovědnostního vztahu.
53

 Nová právní úprava soukromoprávního kodexu 

však nepřinesla převratný obrat v chápání právního poměru poskytovatele zdravotních 

sluţeb a jejich příjemce. Tento právní poměr byl jiţ přinejmenším od roku 1989 chápán 

právě jako poměr převáţně soukromoprávní, a to velkou částí odborné veřejnosti i 

soudní praxí.54
 Velice výstiţně zhodnotil přijetí právní úpravy smlouvy o péči o zdraví 

T. Doleţal, který uvádí, ţe: „občanský zákoník […] učinil finální krok k překonání 

názorů o veřejnoprávní povaze vztahu poskytovatele zdravotních služeb a pacienta a 

zařadil s konečnou platností tento vztah zpět do práva soukromého, kam historicky vždy 

patřil.“55
 Základním důvodem vzniku právního poměru pacienta a lékaře je smlouva, o 

níţ bude blíţe pojednáno v kapitole 3.2. Existují však situace, ač méně časté, kdy jeho 

základem bude i jiný právní důvod. Tato oblast jiţ překračuje zaměření této diplomové 

práce, avšak lze alespoň jako příklad uvést jednostranné právní jednání lékaře, kdy 

pacient sám nebude moci dát souhlas s poskytnutím zdravotní péče a nebude moţné 

získat takový souhlas jinak (např. souhlasem zástupce dle ustanovení § 2636 odst. 1 

                                                 
50

 HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 

22. ISBN 978-80-7357-643-1. 
51

 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a ZUKLÍNOVÁ, M. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 
Obecná část , Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 33.    
52

 Blíţe k tomu kapitola 3.2. Smlouva o péči o zdraví.  
53

 VALUŠ, A. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Praha: Leges, 

2014, s. 35. 
54

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: Komentář. Savzek VI. (§ 2521 - 

3081). Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 173. ISBN 978-80-7478-630-3.  
55DOLEŢAL, Tomáš. Poskytování zdravotních sluţeb po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. 
Časopis zdravotnického práva a bioetiky [online]. 2013, roč. 3, č. 2 [cit. 2018-05-02]. ISSN 1804-8137. 

Dostupné z: http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal. 
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OZ). Typicky tak půjde o případy stavů nouze dle ustanovení § 99 OZ či neodkladné 

péče dle  ustanovení § 38 odst. 3 písm. a) ZZS.56
 Z dalších důvodů vzniku právního 

poměru pacienta a lékaře je moţné úvést např. rozhodnutí soudu o ochranném léčení 

vydávané rozsudkem trestního soudu v trestním řízení či souhlas soudu v souladu 

s ustanovením § 65 ZŘS se zásahem do integrity nezletilého, který dovršil čtrnáct let dle 

§ 100 odst. 1 a 2 OZ.
57

   

3.1. Obsah vztahu pacient – lékař 

Vztah pacient – lékař je právním poměrem dvou subjektů, jehoţ předmětem je 

poskytování zdravotních sluţeb pacientovi a jehoţ obsah tvoří práva a povinnosti 

subjektů tohoto vztahu. Základní a kazuističtější právní úpravu práv a povinností 

pacienta a lékaře nalezneme v ustanovení § 28 an. ZZS, avšak některá práva a některé 

povinnosti nalezneme duplicitně upraveny taktéţ v ustanovení § 2636 an. OZ. Vztah 

těchto dvou právních předpisů58
 je, jak uţ bylo zmíněno výše, vztahem zpravidla 

obecného právního předpisu k právnímu předpisu zvláštnímu, avšak existují situace, 

kdy tomu bude naopak a ZZS bude speciálním zákonem k OZ. Tak tomu bude např. 

v případě situací, kdy je vyţadována písemná forma informovaného souhlasu dle 

ustanovení § 34 odst. 2 ZZS. Úpravou práv a povinností pacienta a lékaře se zabývají i 

mezinárodní normy, z nichţ nevýznamnější je Úmluva o biomedicíně, jeţ byla značným 

inspirativním zdrojem i pro tvorbu ZZS. 

Vzájemná práva a vzájemné povinnosti pacienta a lékaře nejsou vyrovnané, ať uţ 

s ohledem na mnoţství či jejich význam. Tento právní poměr tak trpí značnou asymetrií 

práv a povinností, kdy valnou většinu povinností nese právě lékař a povinnosti pacienta 

vůči lékaři59
 jsou oproti tomu spíše marginálního charakteru. Pro charakteristiku 

specifického vztahu mezi pacientem a lékařem budou tedy stěţejní základní povinnosti 

lékaře, mezi něţ T. Doleţal řadí: povinnost postupovat lege artis, povinnost 

mlčenlivosti a informační povinnost a A. Valuš ještě výše uvedený výčet doplňuje o 

povinnost vést záznamy o poskytování zdravotní péče, tedy povinnost vést 

                                                 
56

 Obdobné jako jednání v krajní nouzi dle § 2906 OZ. 
57

 VALUŠ, A. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Praha: Leges, 

2014, s. 30 - 31. 
58

 Blíţe k tomu kapitola 1.2.1.1. Vztah ZZS a OZ.  
59

 Mezi povinnosti pacienta dle § 41 ZZS patří: nepoţívat během své hospitalizace alkohol a jiné 
návykové látky, řídit se vnitřním řádem poskytovatele, uhradit poskytovateli cenu poskytnutých 
zdravotních sluţeb atd.   
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zdravotnickou dokumentaci.
60

 Lékař má samozřejmě ve vtahu k pacientovi řadu dalších 

povinností, avšak v souladu s rozsahem této diplomové práce bude dále pojednáváno 

především o povinnostech lékaře postupovat lege artis a získat svobodný a informovaný 

souhlas pacienta před poskytnutím zdravotní péče.  

3.1.1.  Povinnost postupovat lege artis 

Základní a stěţejní povinností lékaře je povinnost postupovat při poskytování 

zdravotní péče s náleţitou odbornou úrovní neboli lege artis. Tato povinnost je 

významná mj. i z hlediska dovození odpovědnosti lékaře za újmu na zdraví pacienta či 

osob jemu blízkých. Právním základem této povinnosti je čl. 4 Úmluvy o biomedicíně61
. 

Ten byl inspirací i pro tvůrce ZZS, kteří konkrétně do ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) 

ZZS vtělili jeho obsah a stanovili tak povinnost zdravotnického pracovníka poskytovat 

zdravotní sluţby v rámci své dosaţené odborné způsobilosti s ohledem na zdravotní 

stav pacienta, na náleţité odborné úrovni a v souladu s etickými principy.  

Skutečný význam obsahu pojmu lege artis byl poměrně dlouhou dobu neostrý a 

praxe si ţádala vytyčení jasných mantinelů toho, co lze a co jiţ nelze povaţovat za 

postup lege artis. Významný krok v této oblasti přinesl rozsudek Nejvyššího soudu 

ČR62
, v němţ se tento soud vyjádřil k jednání, které nepovaţuje za lege artis, tedy k 

postupu non lege artis. Dle Nejvvyššího soudu ČR jsou jím míněny situace, kdy: „[…] 

lékař při výkonu svého povolání nedodrží rámec pravidel vědy a medicínských způsobů, 

a to v mezích daných rozsahem svých úkolů podle pracovního zařazení i konkrétních 

podmínek a objektivních možností.“ Zároveň dodal, ţe chyba lékaře v diagnóze, při 

dodrţení uznávaných medicínských postupů, ještě sama o sobě není povaţována za 

postup non lege artis, avšak bylo by jím bezdůvodné nevyuţití základních 

diagnostických metod lékařem, ač byly tyto dostupné v daném místě a čase. Nejvyšší 

soud ČR takté vyzdvihl skutečnost, ţe kaţdý případ je nutno posuzovat ex ante, tedy 

z pohledu onoho lékaře v době, kdy má rozhodnout o dalším postupu, nikoli aţ ex post, 

tedy v době, kdy jiţ bylo moţno zhodnotit výsledek lékařem zvoleného medicínského 

postupu. Tento rozsudek se stal základem pro následné zákonné vymezení postupu lege 

                                                 
60

 VALUŠ, A. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Praha: Leges, 

2014, s. 39 – 40. 
61

 Dle čl. 4 Úmluvy o biomedicíně: „Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, 
je nutno provádět v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy.“  
62

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 3. 2005, sp. zn 7 Tdo 219/2005. 
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artis v podobě náleţité odborné úrovně v ustanovení § 4 odst. 5 ZZS, kdy se náleţitou 

odbornou úrovní rozumí: „poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a 

uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem 

na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.“.
63

 

Povinnost lékaře jednat při poskytování zdravotní péče lege artis je obdobně 

vyjádřena téţ v OZ, který v ustanovení § 2643 odst. 1 uvádí: „Poskytovatel postupuje 

podle smlouvy s péčí řádného odborníka, a to v souladu s pravidly svého oboru.“ ZZS 

tuto povinnost vymezuje podrobněji, je tedy v této oblasti speciálním právním 

předpisem k OZ a konkrétní právní poměr pacienta a lékaře při poskytování zdravotních 

sluţeb se tak bude řídit ustanovením § 49 odst. 1 písm. a) (pro poskytovatele dle § 45 

odst. 1) ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5. ZZS, jakoţto ustanovením speciálním 

k ustanovení § 2643 odst. 1 OZ. Obdobnou právní úpravu povinnosti lékaře postupovat 

lege artis obsahuje taktéţ Etický kodex ČLK (§ 2 odst. 1). V případě jednání lékaře 

resp. poskytovatele zdravotních sluţeb v rozporu s tímto zákonným pravidlem tedy 

zjevně půjde o porušení zákonné povinnosti. 

Lékař tedy volí, s ohledem na individualitu daného případu pacienta a s jeho 

informovaným souhlasem, je-li moţné ho získat, takový medicínský postup, který je 

uznávaný odbornou veřejností a je v souladu s pravidly lékařské vědy.64
 Uznávanými 

medicínskými postupy se rozumí medicínou uznávané obecné standardy zdravotní péče, 

které popisují primárně technické parametry jednotlivých lékařských zákroků a v duchu 

tohoto je třeba chápat i pojem lege artis, nikoli tedy jako obecný poţadavek na 

dodrţování pravidel poskytování zdravotní péče.65
 Při posuzování, zda byl určitý zákrok 

proveden na náleţité odborné úrovni, se bere v úvahu striktně jen jeho odborná stránka, 

nikoli pravidla poskytování zdravotních sluţeb jako celek.
66

 Jako problematická se 

můţe jevit otázka, co vše lze tedy zahrnout do pravidel vědy a uznávaných 

medicínských postupů. Určitou berličkou nám můţe být nález Ústavního soudu ČR ze 

                                                 
63

 Povinností zdravotnického pracovníka postupovat lege artis je dle § 45 odst. 1 písm. a) ZZS rozuměno: 
„poskytovat zdravotní služby, ke kterým získal odbornou nebo specializovanou způsobilost podle jiných 
právních předpisů, v rozsahu odpovídajícím jeho způsobilosti, zdravotnímu stavu pacienta, na náležité 
odborné úrovni a řídit se etickými principy.“ 
64

 PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P. a MACH J. Lege artis v medicíně. Praha: Grada, 2013, s. 27. ISBN 

978-80-247-5126-9. 
65

 HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. s.  

95.  
66

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T., a kol. Zdravotnické právo. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 266. 
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dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/1267, který říká, ţe tato zákonná povinnost: „[…] je 

vymezena pouze rámcově a její obsah je konkretizován souhrnem dostupných, odbornou 

veřejností akceptovaných a praxí ověřených poznatků lékařské vědy v konkrétním 

časovém období.“ Nesmí se tedy jednat o postupy vědecky zastaralé a překonané, 

nedostatečně účinné či naopak o postupy dosud neověřené (s výjimkou lékařských 

experimentů) nebo dokonce nebezpečné.68
 Jak jiţ bylo zmíněno, lékařovou povinností 

není jen povinnost řídit se nejnovějšími uznávanými medicínskými postupy, ale musí 

brát téţ ohled i na individualitu kaţdého případu. Pokud to tedy ospravedlňuje ona 

individualita a zájem pacienta, lékař se můţe od obecně uznávaných medicínských 

postupů odchýlit.69
 Takový nestandardní postup je však lékař povinen dle ustanovení § 

47 odst. 3 písm. a) ZZS vţdy náleţitě odůvodnit a zaznamenat ve zdravotnické 

dokumentaci. 

Lékař je při rozhodování o dalším medicínském postupu dále povinen zohlednit 

konkrétní podmínky, za nichţ je zdravotní péče poskytována, i objektivní moţnosti, 

které jsou pro lékaře v danou chvíli moţné a dostupné na daném místě a v daný časový 

okamţik.70
 Mezi takové podmínky patří úroveň technického a věcného vybavení 

zdravotnického zařízení, kde je zdravotní péče poskytována, jeho personální moţnosti, 

počet stávajících pacientů, o něţ se lékař musel v danou chvíli starat, jejich zdravotní 

stav atd.
71

   

Je třeba zmínit, ţe pojem lege artis se nepojí pouze s otázkami léčby pacienta, ale 

pojí se i s oblastmi jako je komunikace s pacientem, diagnostika či biomedicínský 

výzkum. To, co je v jednotlivých případech v daný časový okamţik povaţováno za lege 

artis postup se dynamicky vyvíjí a je velmi proměnlivé v čase s ohledem na pokrok 

v medicínských znalostech a technologiích či odlišné chápání toho, co je či není 

v souladu s etickými normami.72
 

Někdy je hranice mezi postupem lege artis a non lege artis velice tenká. Mnohdy 

dochází k situacím, kdy lékař nezanedbal ţádnou ze svých profesních povinností a jím 

zvolený postup byl v souladu s nejnovějšími a dostupnými poznatky lékařské vědy, 
                                                 

67
 Tento nález potvrdil definici náleţité odborné úrovně dle § 4 odst. 5 ZZS jako adekvátní a souladnou 

s ústavním pořádkem ČR i Úmluvou o biomeicíně.   
68

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 12. 2008, sp. zn. 8 Tdo 1421/2008.  
69

 PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P., MACH, J. a kol. Lege artis v medicíně. Praha: Grada, 2013, s. 13.  
70

 tamtéţ, s. 17.  
71

 tamtéţ, s. 28. 
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 PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P., MACH, J. a kol. Lege artis v medicíně. Praha: Grada, 2013, s. 15 – 16. 
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avšak přesto došlo v průběhu odborně správného postupu k dílčímu pochybení 

spočívající např. v chybném diagnostickém postupu či manuálním nezdaru. Toto 

pochybení, jeţ je přípustnou mírou rizika lékařského výkonu (o němţ pacient musel být 

předem řádně poučen73), nemůţe být, v případě konstatování neporušení profesní 

povinnosti lékaře, označeno za porušení povinnosti lékaře poskytovat zdravotní péči na 

náleţité odborné úrovni. Nelze tedy v tomto případě dovodit právní odpovědnost 

lékaře.74
 

Nejčastějšími důvody, kdy by mohl být za určitých podmínek postup lékaře 

označen za non lege artis, mohou být chyby v diagnostice (pokud ta nastane chybou 

lékaře, kterou zavinil byť z nedbalosti), ve zvoleném léčebném postupu, ve špatném 

technickém provedení či v ošetřovatelské péči. Chybný léčebný postup, tedy postup non 

lege artis, můţe být konstatován v případě, ţe lékař chybně vyhodnotí diagnostické 

podklady a zvolí zjevně nesprávnou a konkrétnímu případu neodpovídající léčbu, či 

dokonce léčbu zastaralou příp. pochybí ve volbě léčivého přípravku či jeho dávkování.75
 

Je tedy zřejmé, ţe postup non lege artis stricto sensu můţe být předpokladem pro vznik 

občanskoprávní odpovědnosti a příp. i následné náhrady za újmu na zdraví pacienta. 

Dle judikatury Ústavního soudu ČR76
 lze tutéţ odpovědnost resp. náhradu újmy na 

zdraví vyvodit v případě prokázání postupu non lege artis largo sensu. Tedy dle výše 

zmíněného nálezu Ústavního soudu ČR je nezbytné pod pojem lex artis podřadit i 

dodrţení těch sekundárních postupů slouţících k zajištění primárního lékařského 

výkonu. Půjde např. o správně provedené předoperční vyšetření či správné zanesení 

záznamů o pacientovi do zdravotnické dokumentace jakoţto úkonů, na jejichţ základě 

je prováděn následný lékařský výkon. Taktéţ poučení pacienta dle ustanovení § 31 

ZZS, které není učiněno řádně a předem před provedením lékařského výkonu, můţe 

vést ke konstatování non lege artis postupu poskytovatele zdravotních sluţeb. To 

shledal ve svém rozsudku Nejvyšší soud ČR77
, kdy nadto ještě uvedl, ţe odpovědnost 

poskytovatele lze konstatovat tehdy, pokud pacient prokáţe, ţe by, i přes řádnou znalost 
                                                 

73
 Dle § 31 odst. 1 a 2 ZZS je poskytovatel povinen srozumitelně a v dostatečném rozsahu informovat 

pacienta o jeho zdravotním stavu, jeho předpokládaném vývoji, navrţeném individuálním léčebném 
postupu včetně jeho rizik a důsledků a dalších moţnostech léčebných postupů včetně jejich přínosu, 
vhodnosti a rizicích.  
74

 MACH, J. Lékař a právo. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. s. 57 – 58. ISBN 978-80247-3683-9.  
75

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T., a kol. Zdravotnické právo. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 266 

- 267. 
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 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 9. 1. 2014, sp. zn. III. ÚS 2253/13.  
77

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 4. 2015, sp. zn. 25 Cdo 1381/2013.  
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rozhodujících skutečností, bylo reálně pravděpodobné, ţe by se rozhodl nepodstoupit 

lékařský zákrok.  

Organismus kaţdého jedince je odlišný, rozdílně reaguje i na různé podněty včetně 

léčebných postupů. Z toho plyne jistý postulát, ţe i přesto, ţe lékař postupuje při 

výkonu svého povolání lege artis, tedy ţe poskytuje zdravotní péči dle svého nejlepšího 

vědomí a svědomí a dle nejnovějších vědeckých poznatků, nemusí tento postup vést 

k vyléčení pacienta, v krajním případě můţe vést i k fatálním následkům v podobě 

poškození zdraví pacienta, či dokonce k jeho smrti.
78

 I z toho důvodu je odpovědnost za 

poskytování zdravotních sluţeb primárně chápána jako odpovědnost za odborně 

správný medicínský postup, a nikoli jakoţto odpovědnost za výsledek onoho postupu. 

Posouzení otázky, zda určitý postup v konkrétním případě byl postupem lege artis, 

vyţaduje odborné znalosti a neobejde se bez znalce v oboru zdravotnictví. Znalecký 

posudek a vedle něj i další důkazy pak slouţí soudu jako podklady pro jeho konečné 

rozhodnutí ve věci. Jistým problémovým bodem můţe být kvalita znaleckých posudků 

či rozdílnost závěrů dvou znaleckých posudků o tomtéţ jednání lékaře, avšak toto téma 

přesahuje moţnosti této diplomové práce.79
 

Postup lege artis je ovšem mnohdy limitován ekonomickými bariérami. S ohledem 

na to byly zavedeny profesní standardy zdravotní péče, které jsou vţdy hrazeny 

z veřejného zdravotního pojištění a které mají garantovat vysokou kvalitu a efektivnost 

zdravotní péče. K otázce jejich právní závaznosti se vyjádřil Nejvyšší soud ČR80
 v tom 

smyslu, ţe za závazné profesní standardy jsou povaţovány jen ty, které byly přijaty 

ČLK jako právně závazný dokument nebo které byly vydány ve formě obecně 

závazného právního předpisu.81
 Do rozporu se tak dostávají objem finančních 

prostředků poskytnutých pojišťovnami na úhradu poskytovaných zdravotních sluţeb 

ruku v ruce s personálními limity moţných poskytovaných zdravotních sluţeb a 

povinnost kaţdého zdravotnického pracovníka postupovat s náleţitou odbornou úrovní. 

V neposlední řadě přistupuje i právo pacienta na to, aby mu byla poskytnuta zdravotní 

péče na náleţité odborné úrovni odpovídající jeho individuálním potřebám. 

                                                 
78

 PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P. a MACH J. Lege artis v medicíně. Praha: Grada, 2013, s. 17. 
79

 MACH, J., BURIÁNEK, A. a kol. Univerzita medicínského práva. Kolektiv právní kanceláře České 
lékařské komory. 1. vyd. Praha: Grada. 2013. s. 15 – 16. ISBN 978-80-247-5113-9.  
80

 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 12. 2008, sp. zn. 8 Tdo 1421/2008.  
81

 SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo. Praha: Leges. 2011, s. 24 – 25. ISBN 978-80-87212-72-1. 
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S posvěcením judikatury Ústavního soudu ČR a Nejvyššího soudu ČR82
 pokud lékař 

překročí výše uvedené limity s odůvodněním, ţe v opačném případě by došlo k postupu 

non lege artis (a toto samozřejmě bude schopen prokázat), pak nastupuje povinnost 

příslušné zdravotní pojišťovny proplatit tyto zdravotní sluţby nad rámec sjednaných 

limitů.83
 Volba lékařem odůvodněného a prokázaného postupu lege artis má tedy 

přednost i před případnými limity úhrady zdravotních sluţeb stanovené plány 

zdravotních pojišťoven.
84

 Nadto lze ještě zmínit právo pacientů plynoucí z ustanovení § 

13 odst. 1 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění, které jim zaručuje úhradu 

zdravotní péče na úrovni současných dostupných poznatků lékařské vědy. Taková péče 

by tedy měla být uhrazena poskytovateli zdravotních sluţeb zdravotní pojišťovnou, aby 

ji on následně mohl poskytnout pacientovi.
85

 

3.1.2. Povinnost získat svobodný a informovaný souhlas 

Povinnost získat od pacienta svobodný a informovaný souhlas před poskytnutím 

zdravotní péče je projevem respektu vůči jeho osobnosti a zároveň projevem pacientovi 

svobodné vůle rozhodnout se o tom, co se s ním bude dít. P. Šustek však upozorňuje, 

ţe: „[s]voboda jednotlivce v sobě zkrátka nese možnost, že svým neuváženým chováním, 

motivovaným třeba jen neznalostí, přivodí újmu vlastnímu zdraví, nebo dokonce 

životu.“86
 

Zásah do integrity člověka, tedy i do jeho ţivota a zdraví, je a priori povaţován za 

nezákonný, ledaţe ten, kdo zasáhl, prokáţe právní důvod takového zásahu.87
 Dokonce i 

v případě, ţe by byl lékařský zákrok provedený bez právního důvodu v daném případě 

opodstatněný a pacientovu zdravotnímu stavu dokonce prospěšný, bude i takový zákrok 

povaţován za nezákonný.88
 Ne kaţdý právní důvod zásahu do ţivota a zdraví pacienta 

má stejnou váhu.  K tomuto se ve svém nálezu ze dne 18. 5. 2001, sp. zn IV. ÚS 

639/2000 výstiţně vyjadřuje Ústavní soud ČR, který říká: „Z ústavního principu 

nedotknutelnosti integrity osobnosti vyplývá zásada svobodného rozhodování 

                                                 
82

 K tomu blíţe nález Ústavního soudu ČR ze dne 13. 9. 2011 sp. zn. I. 2785/08 a rozsudek Nejvyššího 
soudu ČR ze dne 27. 4. 2011 sp. zn. 25 Cdo 3507/2008.  
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 MACH, J., BURIÁNEK, A. a kol. Univerzita medicínského práva. Kolektiv právní kanceláře České 
lékařské komory. 1. vyd. Praha: Grada. 2013,  s. 20. 
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 PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P. a MACH J. Lege artis v medicíně. Praha: Grada, 2013, s. 27.  
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 tamtéţ, s. 38. 
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 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T., a kol. Zdravotnické právo. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 232. 
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 § 93 odst. 1 OZ 
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 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T., a kol. Zdravotnické právo. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 233. 
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v otázkách péče o vlastní zdraví; proto při aplikaci ustanovení umožňujících ve 

vyjmenovaných případech určité medicínské výkony či vyšetření provést i bez souhlasu 

občana (pacienta) je nutné šetřit podstatu této svobody a postupovat s maximální 

zdrženlivostí. Diagnóza není více než právo.“ 

Povinnost získání svobodného a informovaného souhlasu je upravena duplicitně 

v ustanovení § 28 odst. 1 a ustanovení § 34 an. ZZS a v ustanovení § 2642 odst. 1 OZ či 

ustanovení § 93 OZ, přičemţ v tomto případě je ZZS lex specialis vůči OZ. Základem 

této právní úpravy byla Úmluva o biomedicíně, která v čl. 5 říká, ţe jakýkoli zákrok v 

oblasti péče o zdraví je moţno provést pouze za podmínky, ţe k němu dotčená osoba 

poskytla svobodný a informovaný souhlas, kterému předcházelo řádné informování 

osoby o účelu a povaze zákroku, jakoţ i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba je 

oprávněna tento souhlas kdykoli odvolat.89
 

Souhlas s poskytováním zdravotní péče musí tedy splňovat dva základní zákonné 

poţadavky: svoboda a informovanost. Souhlas je povaţován za svobodný, je-li učiněn 

bez jakéhokoli nátlaku. Informovaným se souhlas pacienta s poskytnutím zdravotní 

péče stává tehdy, pokud je pacient před vyslovením souhlasu seznámen se svým 

zdravotním stavem a jeho změnách a je rovněţ informován o navrţeném individuálním 

léčebném postupu dle ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) ZZS, a to vše srozumitelným 

způsobem a v dostatečném rozsahu.
90

  

K vymezení pojmu informovaného souhlasu se velmi výstiţně a obšírně vyjádřil ve 

svém usnesení Krajský soud v Hradci Králové následovně: „Souhlas lze pokládat za 

informovaný pouze tehdy, je-li dán na základě objektivních a pravdivých informací, 

které poskytl pacientovi odpovědný profesionální zdravotnický pracovník, v případě 

lékařských výkonů zásadně lékař. Informovaný souhlas předpokládá, že pacientovi se 

dostalo informací o povaze onemocnění nebo jiných důvodech, pro které je třeba 

provést léčbu či léčebný nebo diagnostický výkon, tedy informací o účelu zákroku o 

způsobu, jakým bude zákrok proveden a jeho předpokládaném průběhu. Chybět nemůže 

ani informace o důsledcích výkonu pro pacientovo zdraví, a to jak pozitivních, tak 

případně i negativních, informace o rizicích spojených s výkonem či léčbou, informace 

reálných alternativách lékařem doporučeného výkonu, pokud takové alternativy existují, 

                                                 
89

 Obdobně§ 3 odst. 4 Etického kodexu ČLK.   
90

 § 34 odst. 1 ZZS 
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informace o léčebném režimu spojeném s výkonem i s obdobím po výkonu, včetně 

případných omezení pacienta v obvyklém způsobu života.“91
 

Předpokladem svobodného a informovaného souhlasu je tedy právo pacienta na 

informace o svém zdravotním stavu a o navrţené léčbě. Pacient je téţ oprávněn zeptat 

se na informace, které nepochopil, nebo jsou mu nejasné. Musí být taktéţ poučen, ţe 

můţe určit osoby, kterým mají být informace sděleny, či ţe se můţe práva na podávání 

informací o svém zdravotním stavu zcela vzdát (výjimku tvoří informace ve veřejném 

zájmu, a to o nakaţení pacienta infekční chorobou, kdy se tohoto práva vzdát nelze). 

Poskytovatel učiní o takovém poučení písemný záznam ve zdravotnické dokumentaci 

pacienta.
92

   

V případě vzniku sporu o poskytnutí informovaného souhlasu v konkrétním 

případě, bude na poskytovateli, aby prokázal, zda byl takový souhlas udělen, a to před 

poskytnutím zdravotní péče. Důsledkem absence svobodného a informovaného 

souhlasu pacienta by mohlo být odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních sluţeb 

poskytovateli dle ustanovení § 24 odst. 3 písm. a) ZZS. Dle J. Svejkovského však 

z absence informovaného souhlasu zřejmě nebude moţné dovodit povinnost 

poskytovatele zdravotních sluţeb k odčinění imateriální újmy.
93

 

Ke kaţdému úkonu v rámci péče o zdraví je dle ustanovení § 2642 odst. 1 OZ 

vyţadován souhlas pacienta, ledaţe zákon stanoví, ţe souhlasu není třeba. Tak tomu 

např. bude v případě tzv. terapeutického privilegia. Tento postup je výjimkou 

z obecného práva pacienta na to dostávat srozumitelné a dostatečné informace o svém 

zdravotním stavu a navrţeném inidivuálním léčebném postupu a jeho změnách dle 

ustanovení § 31 odst. 1 ZZS. Je tedy ve své podstatě oprávněním lékaře, který můţe 

zváţit s ohledem na okolnosti daného případu, zda pacientovi sdělí negativní informace 

o jeho zdravotním stavu, pokud se důvodně domnívá, ţe by sdělením takových 

informací mohl pacientovi způsobit závaţnou újmu na zdraví. Zadrţení takových 

informací se má dít jen na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu.94,95
 

V ZZS najdeme však výjimky, kdy tohoto svého práva lékař nemůţe vyuţít např. 
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 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 11. 2006, sp. zn. 25 Co 285/2006.   
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 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T., a kol. Zdravotnické právo. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 209 

- 210. 
93

 SVEJKOVSKÝ, J., VOJTEK, P, ARNOŠTOVÁ, T. a kol. Zdravotnictví a právo. Praha: C. H. Beck, 

2016, s. 241.  
94

 § 32 odst. 1 ZZS 
95

 Obdobně téţ čl. 10 odst. 3 Úmluvy o biomedicíně. 
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s ohledem na případy, kdy by zdravotní stav pacienta představoval riziko pro jeho okolí 

či by pacient výslovně ţádal o plnou a pravdivou informaci, aby si mohl zajistit osobní 

záleţitosti. 

Forma udělení informovaného souhlasu není v obecné rovině dána a souhlas tak 

můţe být udělen výslovně nebo konkludentně. Existují však případy, kdy zákon 

výslovně vyţaduje písemnou formu. Příkladmo lze uvést souhlas s transplantací či 

hospitalizací dle ustanovení § 34 odst. 2 ZZS.
96

 Pokud pacient odmítne dát 

poskytovateli informovaný souhlas, je povinen tuto skutečnost potvrdit na ţádost 

poskytovatele v písemné formě.97
 

3.1.3. Zákonná povinnost prevence 

Základní povinnost kaţdého předcházet vzniku újmy v soukromoprávním styku, jak 

je prevenční povinnost téţ označovaná, vychází ze zásady neminem leadere (nikomu 

neškodit) a poţadavku upravit si své vztahy na základě vlastního rozhodnutí tak, aby 

nedocházelo k svévolnému zasahování do sféry jiného.98
 Je jednou ze stěţejních zásad 

soukromého práva i deliktní odpovědnosti a její porušení je povaţováno za protiprávní 

jednání, které tvoří jeden z předpokladů vzniku povinnosti odčinit či nahradit vzniklou 

újmu. Oproti dříve platné právní úpravě tzv. generální prevenční povinnosti 

v ustanovení § 415 OZ 196499
 a vztahovala se obecně na veškeré jednání osob, čímţ 

docházelo ke značné právní nejistotě adresátů.100
 OZ dosah prevenční povinnosti zúţil a 

v ustanovení § 2900 OZ nyní deklaruje povinnost prevence následujícím způsobem: 

„[v]yžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen 

počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví 

nebo vlastnictví jiného.“ Jde tedy o povinnost osoby jednat v běţných ţivotních 

situacích pokaţdé předvídatelně a s ohleduplností z důvodu, aby třetím osobám 

                                                 
96

 SVEJKOVSKÝ, J., VOJTEK, P, ARNOŠTOVÁ, T. a kol. Zdravotnictví a právo. Praha: C. H. Beck, 

2016, s. 240. 
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 § 2642 odst. 1 OZ; obdobně téţ § 34 odst. 3 ZZS  
98

 HULMÁK, M., a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo: Zvláštní část (§ 2055 - 3014). 

Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 1512. 
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nevznikala neodůvodněná újma mj. i na ţivotě a zdraví.101
 T. Holčapek má o tomto 

zuţujícím počinu zákonodárce pochybnosti, kdyţ říká: „[z]měněné znění zákona tak 

může uvést praxi ve zmatek tím, že k závěru o protiprávnosti jednání bude nutno 

vykládat v jednotlivých případech „okolnosti“ či „zvyklosti“ tak, že aby bylo dosaženo 

obecně přijatelného – v tomto směru v podstatě stávajícího – stavu.“102
 Výše uvedené 

vyjádření svědčí o jeho přesvědčení o nadbytečnosti zuţující právní úpravy prevenční 

povinnosti. Nelze totiţ normovat jednání lékaře předem, avšak jeho posuzování závisí 

vţdy na konkrétních okolnostech daného případu a v případném soudním sporu bude 

zpravidla předmětem dokazování. Aby bylo při poskytování zdravotních sluţeb 

předejito nedůvodné újmě na ţivotě či zdraví pacienta či osob jemu blízkých a budou-li 

to vyţadovat okolnosti daného případu či zvyklosti soukromého ţivota, musí lékař 

v souladu s tímto stavem aktivně jednat.103
  

Prevenční povinnost je svou povahou subsidiární a uplatní se aţ v případě, kdy z 

daného jednání nepůjde dovodit odpovědnost z titulu porušení konkrétní zákonné či 

smluvní povnnosti. Předpokladem vzniku odpovědosti za porušení obecné prevenční 

povinnosti je její porušení, vznik újmy, příčinná souvislost mezi porušením prevenční 

povinnosti a vznikem újmy a zavinění, kdy se dle ustanovení § 2911 OZ presumuje 

forma nedbalostního zavinění.104
 V případě újmy na zdraví tato musí vzniknout nemocí 

či úrazem, musí se jednat o podstatné narušení zdraví, které člověk není povinen 

standardně strpět105. Povinným subjektem ve vztahu ke generální prevenční povinnosti 

můţe být výlučně škůdce, nikoli i sám poškozený ve formě spoluzavinění, jak tomu 

bylo dle ustanovení § 415 OZ 1964. Na tuto situaci však dopadne pravidlo obsaţené v 

ustanovení § 2918 OZ, které se týká okolností, jeţ lze přičíst poškozenému a případně 

pak bude moţné případnou náhradu újmy poměrně sníţit.106
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U jednání poskytovatele zdravotních sluţeb, kterého český právní řád povaţuje za 

odborníka, se dle ustanovení § 2912 odst. 2 OZ107
 presumuje zavinění ve formě 

nedbalosti v případě, ţe nevyuţije svých odborných znalostí, schopností či dovedností, 

k nimţ se zavázal nebo jichţ je při poskytování zdravotních sluţeb zapotřebí. V tomto 

případě se lékař zprostí odpovědnosti, pokud prokáţe, ţe jednal s odbornou péčí.108
 

Podstatu takové právní úpravy presumovaného zavinění lékařů a dalších odborníků 

zákonodárce spatřuje v ochraně třetích osob, především pak jejich důvěry v odborný 

výkon činností osob se zvláštními vlastnostmi či schopnostmi, které vykonávají 

specifická povolání, se kterými jsou tyto zvláštní vlastnosti či schopnosti spjaty či 

pokud jsou příslušníky určitého stavu (v našem případě členem ČLK). Pro takovou 

tendenci právní úpravy hovoří i fakt, ţe u odborníků lze důvodně předpokládat, ţe 

budou vzhledem k jejich profesi dodrţovat zvýšenou míru péče. Třetí osoby jsou však 

chráněny i v případě, ţe by se určitá osoba za lékaře pouze vydávala, ačkoli by 

k výkonu tohoto povolání neměla poţadovanou kvalifikaci či oprávnění vykonávat svou 

profesi v daném zdravotnickém zařízení jako lékař.109,110
 Shodné zvýšené nároky jsou 

z týchţ důvodů kladeny i na osoby, které protiprávně vykonávají určité povolání, avšak 

nejsou příslušníky dané profese. Jako příklad lze uvést výkon povolání zubního lékaře 

bez vysokoškolského vzdělání či bez příslušné atestace. Jednání takového člověka nelze 

ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 OZ prohlásit za neplatné jen proto, ţe k němu neměl 

potřebné oprávnění.111
   

Jak jiţ bylo zmíněno, porušení povinnosti prevence je kvalifikováno jako 

protiprávní jednání a je jedním z předpokladů vzniku povinnosti k náhradě újmy pouze 

subsidiárně v případech, kdy povinnost jednat určitým způsobem není stanovena jiným 

právním předpisem. Veškerá profesní či etická pravidla pro poskytování zdravotních 

sluţeb jsou vtělena do právních předpisů. Porušení prevenční povinnosti bude tedy 

příčinou vzniku povinnosti poskytovatele zdravotních sluţeb k náhradě újmy na zdraví 

                                                 
107

 Obecný základ k ustanovení § 2912 odst. 2 OZ tvoří ustanovení § 5 odst. 1 OZ, který není koncipován 
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108

 Dle § 5 odst. 1 OZ: „Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako 
příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, 
která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.“ 
109

 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo: Zvláštní část (§ 2055 - 3014). 

Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 1564. 
110Srov. § 5 odst. 2 OZ. 
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 K tomu dále MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník.: Velký komentář. Svazek I. § 1-117. 

Praha: Leges, 2013, s. 94 – 97.  
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spíše v ojedinělých případech.
112

 Přesto však takové případy nastat mohou. Půjde o 

situace, kdy určité postupy při poskytování zdravotních sluţeb s tímto poskytováním 

spojené nebudou zákonem předepsány a v odůvodněných případech lze tedy uvaţovat o 

porušení prevenční povinnosti poskytovatele zdravotních sluţeb. Jako příklad lze uvést 

situace, kdy zdravotnický personál zanedbá svou povinnost náleţitého dohledu nad 

pacientem či povinnost pouţít s ohledem na okolnosti daného případu adekvátní 

opatření k zajištění pacienta v tom smyslu, aby se tímto postupem zamezilo situaci, kdy 

by si pacient ublíţil na zdraví (např. zanechání pacienta trpícího dezorientací bez dozoru 

v místnosti s nezajištěnými okny proti plnému otevření).113,114
  

3.2. Smlouva o péči o zdraví 

Smlouva o péči o zdraví je zvláštní smluvní typ, který do českého právního řádu 

přinesl s účinností od 1. 1. 2014 OZ. Upravuje vztah mezi poskytovateli zdravotní péče 

a jejími příjemci, a to včetně jejich vzájemných práv a povinností, kdy se poskytovatel 

zavazuje příkazci, ţe bude v rámci předmětu svého podnikání pečovat o jeho zdraví či o 

zdraví osoby odlišné od příkazce, tedy pacienta (formou smlouvy ve prospěch třetí 

osoby).
115

 Zakotvením tohoto závazku do OZ došlo ve své podstatě k oficiálnímu 

deklarování povahy vztahu pacienta a lékaře jakoţto vztahu se soukromoprávním 

základem. Do té doby byl tento vztah povaţován odbornou veřejností za převáţně 

soukromoprávní pouze fakticky, kdy v něm byly spatřovány četné znaky příkazní 

smlouvy.
116,117

 

Pokud jde o postavení subjektů tohoto závazku, tak ačkoli jde o vztah zaloţený na 

soukromoprávním základě, i přes tuto skutečnost subjekty takového vztahu jiţ z povahy 

věci nemohou mít a fakticky ani nemají rovné postavení. Pacient má reálně bez svého 

zavinění méně výhodné postavení a je na něj třeba nazírat jako na slabší smluvní stranu 

(§ 433 odst. 2 OZ). Lékař má při samostatném výkonu svého povolání, ať vystupuje 

                                                 
112

 HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 

58. 
113

 K tomu srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. 25 Cdo 1400/2000, obdobně 
téţ usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 10. 2013, sp. zn. 25 Cdo 2824/2012. 
114

 SVEJKOVSKÝ, J., VOJTEK, P., ARNOŠTOVÁ T. a kol. Zdravotnictví a právo. Praha: C. H. Beck, 

2016, s. 325 – 326. 
115

 § 2636 odst. 1 OZ  
116ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: Komentář. Savzek VI. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014,  s. 173. 
117

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 8. 2014, sp. zn. 33 Cdo 1745/2014.  
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jako poskytovatel zdravotních sluţeb či v zaměstnaneckém poměru k poskytovateli, 

postavení podnikatele ve smyslu ustanovení § 420 odst. 1 OZ i s ohledem na svou 

povinnost být nadán specifickými odbornými znalostmi, zatímco pacient uzavírá 

smlouvu s lékařem mimo rámec své podnikatelské činnosti a naplňuje tak definici 

spotřebitele ve smyslu ustanovení § 419 OZ.118
 Volba formy smlouvy zůstává na volné 

úvaze smluvních stran. Mohou si tak zvolit formu písemnou, ústní či konkludentní, 

z nichţ posledně jmenovaná bude nejfrekventovanějším případem.119
 Většina zdravotní 

péče v ČR bude poskytována na smluvním základě. Výjimkami z tohoto pravidla budou 

situace předpokládané zákonem, kdy pacient nemůţe dát souhlas s poskytováním 

zdravotních sluţeb (např. pacient v bezvědomí po nehodě, který nutně potřebuje 

lékařskou pomoc) nebo jeho souhlas nebude v daném případě relevantní, jelikoţ zde 

bude figurovat veřejný zájem (např. v případě povinného či ochranného léčení).120
 

Pokud jde o konkrétní smluvní ujednání v podobě práv a povinností, tak je 

ponecháno na svobodné vůli smluvních stran, jaký obsah vtělí do své smlouvy o péči o 

zdraví. Limitací pro ně bude ve smyslu § 1 odst. 2 OZ ustanovení chránící spotřebitele 

jakoţto slabší smluvní stranu a téţ jakýkoli výslovný zákonný zákaz 121
. Mezi takový 

patří mj. i zákaz ujednání porušující právo na ochranu osobnosti, tedy i právo na 

ochranu ţivota a zdraví, dle ustanovení § 81 an. OZ. Volnost smluvních stran je 

limitována téţ zákonným zákazem v ustanovení § 93 odst. 1 OZ, který říká, ţe 

k souhlasu se způsobením závaţné újmy se nepřihlíţí, ledaţe by tento zásah byl dle 

všech okolností nutný v zájmu ţivota a zdraví dotčeného. Dalším omezujícím 

ustanovením je § 2898 OZ, dle kterého se nepřihlíţí k ujednání předem omezujícímu 

příp. zcela vylučujícímu náhradu újmy na přirozených právech člověka.122
 

Je třeba zmínit, ţe poskytovatel se v rámci smlouvy o péči o zdraví zavazuje řádně a 

odborně pečovat o zdraví ošetřovaného, tedy v souladu s pravidly svého oboru.
123

 Je 

zřejmé, ţe se nezavazuje ke konkrétnímu výsledku činnosti. Odpovídat pak bude právě 

                                                 
118

 VALUŠ, A. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Praha: Leges, 

2014, s. 19 – 21.   
119

 SVEJKOVSKÝ, J., VOJTEK, P., ARNOŠTOVÁ T. a kol. Zdravotnictví a právo. Praha: C. H. Beck, 

2016, s. 159. 
120

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 40. 
121

 Dle § 1 odst. 2 OZ: „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti 
odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mrady, veřejný pořádek nebo právo 
týkající se postavení osob včetně práva na ochranu osobnosti.“ 
122

 SVEJKOVSKÝ, J., VOJTEK, P., ARNOŠTOVÁ T. a kol. Zdravotnictví a právo. Praha: C. H. Beck, 

2016, s. 159.  
123

 Jde o tzv. závazek „de moyens“.  
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za řádné a odborné poskytnutí péče, nikoli za její výsledek.
124

 Velmi významnou roli 

proto hraje povinnost poskytovatele dle ustanovení § 2639 odst. 2 OZ srozumitelným 

způsobem vysvětlit ošetřovanému, ţe jím navrţený postup léčby, ač proveden lege artis, 

nemusí s jistotou přinést kýţený výsledek.
125

 Mohou však nastat i případy, kdy 

poskytovatel za dosaţení výsledku odpovědný bude, ale to jen v případech, kdy se 

k tomu výslovně zaváţe. Do této kategorie spadají některé zákroky estetické medicíny 

či úkony technického charakteru např. zhotovení implantátu (zde by se dalo hovořit o 

zhotovení díla).126
   

Nesporným kladem právní úpravy smlouvy o péči o zdraví obsaţené v OZ je 

skutečnost, ţe tato právní úprava poskytování zdravotní péče je mnohem širší, neţ jak ji 

chápe ZZS, a dopadá tak na jakékoli léčebné výkony (např. léčitelů, masérů a mnohých 

dalších). Naopak problematickým aspektem můţe být skutečnost, ţe značná část právní 

úpravy včetně podrobné úpravy práv a povinností poskytovatele a pacienta, je upravena 

v ZZS, čímţ se četná ustanovení z OZ dopadající na péči o zdraví stávají 

neaplikovatelnými, a to na základě pravidla lex specialis derogat legi generali. 

S ohledem na výše uvedené tak bude většina zdravotní péče poskytována v reţimu ZZS 

nebo dalších zvláštních zákonů upravujících poskytování zdravotních sluţeb.
127

 Je tedy 

třeba uzavřít, ţe ač je vtah pacient – lékař zaloţen na smluvním, tedy soukromoprávním 

základě, aplikace příslušných ustanovení OZ je z důvodu zmíněných výše velmi 

omezena. OZ tak v těchto případech poskytne pouze obecný rámec vztahu pacient - 

lékař (půjde i nadále o smlouvu o péči o zdraví), avšak obsah práv a povinností 

smluvních stran se bude řídit převáţně ustanoveními ZZS.128
   

 Další úskalí právní úpravy smlouvy o péči o zdraví můţe být spatřováno v 

nedodrţení jednotné terminologie dříve přijatého ZZS tvůrci OZ a uţití pojmu péče o 

zdraví pro předmět závazkověprávního poměru mezi poskytovatelem zdravotních 

sluţeb a jejich příjemcem. Tou se dle ustanovení § 2637 OZ rozumí: „úkon, prohlídka 

nebo rada a všechny další služby, které se týkají bezprostředně ošetřovaného a které 
                                                 

124
 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo: Zvláštní část (§ 2055 - 3014). 

Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 1149. 
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 Konsolidovaná verze důvodové zprávy k občanskému zákoníku [online]. 2013 [cit. 2018-08-23]. 

Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-

verze.pdf.  
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 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 300.  
127HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo: Zvláštní část (§ 2055 - 3014). Komentář. 

1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 1146. 
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 DOLEŢAL, T. Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. Praha: Leges, 2012, s. 130. 
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jsou vedeny snahou zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav.“ Problematická je 

závěrečná pasáţ citovaného ustanovení.129
 Touto formulací z předmětu smlouvy o péči 

o zdraví vypadly některé dílčí činnosti v oblasti poskytování zdravotních sluţeb a kdyby 

se adresát právní normy měl striktně drţet citace zákona, pak by tyto činnosti byly 

zdravotní sluţbou dle ZZS, avšak ne zdravotní péčí dle OZ. Jde především zdravotní 

prohlídky či výkony kosmetické platické chirurgie, výkony asistované reprodukce a 

v neposlední řadě téţ sterilizace. Lze předpokládat, ţe k tomuto kroku došlo pouhým 

nedopatřením a ţe tedy i tyto výkony mají smluvní základ a per analogiam se na ně uţijí 

ve smyslu § 10 odst. 1 OZ ustanovení smlouvy o péči o zdraví.130,131 
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 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo: Zvláštní část (§ 2055 - 3014). 

Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 1153.   
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 Dle ustanovení § 10 odst. 1 OZ: „Nelze-li právní případ rozhodnout na základě výslovného ustanovení, 
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 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo: Zvláštní část (§ 2055 - 3014). 

Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 1153 – 1154.  
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4. Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních 

služeb 

Občanskoprávní odpovědnost v oblasti poskytování zdravotních sluţeb představuje 

nástroj, kterým je mj. řešena újma na zdraví či majetku pacienta příp. osob jemu 

blízkých jakoţto přímého důsledku porušení právní povinnosti poskytovatele 

zdravotních sluţeb. 

Poskytování zdravotních sluţeb patří bezesporu k jedné z nejvýznamnějších oblastí 

lidské činnosti vůbec. Vţdyť v sobě zahrnuje specifický okruh dílčích činností, kterými 

je zasahováno do nejcitlivějších oblastí lidské bytosti a její integrity.
132

 Součástí 

specifičnosti těchto činností je i fakt, ţe lékař je nucen vyvozovat své závěry na základě 

nejistých podmínek, mezi několika léčebnými postupy musí vybrat ten, který bude 

s ohledem na okolnosti daného případu pro konkrétního pacienta tím nejvhodnějším, 

přičemţ však nikdy nemůţe najisto předvídat důsledky svého rozhodnutí. Nezbytné je 

nejen správné určení diagnózy, ale důleţitou roli hraje téţ rychlost jejího určení 

potaţmo rychlost volby a poskytnutí zvoleného léčebného postupu. Proto se lékař často 

dostává pod časový tlak, kdy musí zachovat chladnou hlavu, učinit rychlé a s ohledem 

na konkrétní případ to podle něj nejsprávnější rozhodnutí a především nic 

neopomenout, aby nenastaly nezvratné důsledky na ţivotě a zdraví pacienta. Je tak 

velmi obtíţné rozeznat tenkou hranici mezi nedbalostním jednáním lékaře a nutným 

rizikem jeho povolání. Taktéţ odlišit vědomou nedbalost od nevědomé bývá mnohdy 

nesnadné. Je třeba zvaţovat nejen okolnosti daného případu (pacientovy projevy, 

situace na oddělení – počet lékařů, aktuální počet akutních pacientů či náhlá indispozice 

lékaře jím nezaviněná), ale i osobní poměry lékaře (věk, zkušenosti, kvalifikace, 

specializace atd.).
133

  

Pro úplnost je třeba připomenout, ţe poskytování zdravotní péče má v ČR 

soukromoprávní základ definitivně potvrzený v platném právu přijetím OZ. Je tedy 

zpravidla realizováno převáţně v soukromoprávním poměru, jeţ má smluvní základ, 

kdy poskytovatel poskytuje úplatně určitou zdravotní sluţbu pacientovi. Ve valné 

                                                 
132

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T., a kol. Zdravotnické právo. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 

296. 
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 STOLÍNOVÁ, J., MACH, J. Právní odpovědnost v medicíně. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén. 
2010, s. 22 – 23. 
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většině případů je úplata za takovou sluţbu hrazena z veřejného zdravotního pojištění, 

tudíţ jejím plátcem není přímo její příjemce.
134

 Velmi důleţité je uvědomit si, ţe 

poskytovatel odpovídá při poskytování zdravotní péče za odbornost jejího poskytnutí 

v souladu s postupem lege artis, nikoli za úspěšný výsledek, pokud se k němu tedy 

přímo sám nezaváţe. 

V případě, ţe je v souvislosti s poskytnutím zdravotní péče porušena konkrétní 

právní povinnost, dojde k aktivaci sankce v podobě odpovědnosti za splnění této 

povinnosti i téţ za následky jejího nesplnění.135
 Účelem takové sankce by mělo být 

přinejmenším napravení závadného stavu, který porušením právní povinnosti nastal, 

konkrétně navrácení zdraví pacienta do stavu před narušením, či přinejmenším zmírnění 

následků jiţ nastalého protiprávního stavu, pokud jiţ nastaly nezvratné změny na 

pacientově ţivotě nebo zdraví. Zmírněním následků je myšleno poskytnutí přiměřeného 

zadostiučinění, které má ve většině případů podobu finanční kompenzace. Ta by měla 

dosahovat takové výše, aby vyváţila či alespoň zmírnila způsobený následek.
136

 Sankce 

by však měla plnit i preventivní účel, tedy vést poskytovatele zdravotních sluţeb 

k řádnému počínání pod hrozbou takové sankce. 

Vyvození odpovědnosti poskytovatele zdravotních sluţeb a důsledků z této 

odpovědnosti plynoucích, které mají podobu sankce za porušení povinnosti je 

realizováno převáţně cestou práva soukromého, tedy občanského. Vzhledem k 

značnému významu lidského ţivota a zdraví jsou některá protiprávní jednání zasahující 

do těchto právem chráněných hodnot kvalifikována zároveň jako trestní čin, z čehoţ 

mohou plynout téţ případné trestněprávní důsledky. Dle odborné literatury by však, 

s ohledem na výši pravděpodobnosti přiznání kompenzace způsobené újmy, měla být 

poškozeným pacientem či jeho příbuznými uplatněna ke zjednání nápravy právě 

občanskoprávní odpovědnost, ačkoli poškozený můţe z důvodu hospodárnosti a 

rychlosti řízení ţádat kompenzaci za způsobenou nemajetkovou újmu i v trestním řízení 

v rámci tzv. adhezního řízení.137
 Pokud poškozený zvolí pro uplatnění svého nároku 

cestu adhezního řízení, pak toto řízení dle názoru Ústavního soudu ČR: „[…] ve své 

                                                 
134

 Více v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.  
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 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 296. 
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 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 12. 2011, sp. zn. 30 Cdo 1154/2010.  
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 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 297.  
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podstatě nahrazuje občanskoprávní řízení, v němž by jinak byl nárok na náhradu škody 

uplatňován.“138
      

V oblasti poskytování zdravotních sluţeb se můţeme setkat s poměrně širokou 

škálou nejrůznějších povinností jejich poskytovatele
139

, kdy porušení jakékoli z nich 

můţe vést k odpovědnostním důsledkům. Jde např. o povinnost získat od pacienta 

svobodný a informovaný souhlas před poskytnutím zdravotní péče, řádně vést 

zdravotnickou dokumentaci a chránit údaje v ní obsaţené před ztrátou, zneuţitím či 

nahlíţením neoprávněných osob, poskytovat pacientu v dostatečném rozsahu a 

srozumitelně pravdivé informace o jeho zdravotním stavu a prognóze (výjimku tvoří 

terapeutické privilegium), ctít důstojnost a soukromí pacienta při poskytování zdravotní 

péče, postupovat lege artis atd.  

4.1. Občanskoprávní odpovědnost vs. povinnost k náhradě újmy 

Občanskoprávní odpovědnost je vnímána jako následek porušení právní povinnosti 

zaloţené zákonem či smlouvou a téţ jako záchranný mechanismus proti svévoli a 

prostředek donucení subjektu práva ke splnění povinnosti. Existují dva moţné způsoby, 

jak na pojem občanskoprávní odpovědnost nahlíţet. Liší se v pojetí, za co konkrétně 

daná osoba odpovídá, zda za splnění své právní povinnosti, nebo naopak za její porušení 

a tím i za vzniklou újmu. 

První z nich, z něhoţ vycházel OZ 1964, vnímá občanskoprávní odpovědnost jako 

sekundární právní povinnost předvídanou konkrétní občanskoprávní normou, která 

vzniká škůdci aţ následně jakoţto sankce za újmu způsobenou postiţenému nesplněním 

resp. porušením primární právní povinnosti. 

Podle druhého pojetí, z něhoţ naopak vychází OZ, je občanskoprávní odpovědnost 

chápána jako právní povinnost vznikající jiţ se vznikem primární právní povinnosti, 

avšak k její aktivaci a vzniku právních následků dojde aţ porušením primární právní 

povinnosti a vzniku újmy postiţenému. Tato sekundární povinnost tedy splývá 

s primární právní povinností a osoba odpovídá za splnění primární povinnosti, coţ se 

projevuje mj. i v terminologii, kdy OZ upouští od pojmu odpovědnost za škodu, který je 

nahrazován pojmem povinnost k náhradě škody.  
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 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 9. 8. 2016, sp. zn. I. ÚS 3456/15.  
139

 Blíţe k tomu v kapitole 3.1.  
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Odlišný koncept nahlíţení na občanskoprávní odpovědnost, kterou přinesl OZ, má dle 

odborné literatury několik úskalí. Občanskoprávní odpovědnost za majetkovou i 

nemajetkovou újmu zpravidla plnila funkce reparační, satisfakční, prevenční a represivní. 

Změnou pojetí občanskoprávní odpovědnosti se však zúţil dosah její realizace pouze na 

funkci preventivní. Stinnou stránkou je i narušení jedné z nejdůleţitějších zásad celého 

právního řádu, tedy zásady právní jistoty, která mj. utvrzuje osobu, která neporušila svou 

právní povinnost, v právně relevantním přesvědčení, ţe nemůţe být stiţena občanskoprávní 

odpovědností.140
 Důvodová zpráva k tomuto legislativnímu posunu ve vnímání 

občanskoprávní odpovědnosti poskytuje následující vysvětlení: „Osnova opouští pojetí 

odpovědnosti jako hrozby sankcí. Tato konstrukce opanovala od 70. let minulého století 

českou právní doktrínu po dlouhých diskusích v 50. a 60. letech a spojuje nástup 

odpovědnosti s porušením právní povinnosti. Osnova se naopak přiklání k pojetí 

odpovědnosti v duchu tradic antické a křesťanské civilizace, podle nichž člověk 

odpovídá za své jednání v plném rozsahu, a odpovídá tedy především za to, že se chová 

řádně, po právu a že splní své povinnosti.“141
 

Pokud jde o druhy občanskoprávní odpovědnosti, tak rozlišujeme občanskoprávní 

odpovědnost za škodu resp. újmu, za vady a za prodlení. V praxi můţe docházet a často 

dochází k situaci, kdy za porušení určité primární povinnosti bude osoba postiţena 

dvěma druhy občanskoprávní odpovědnosti či případy, kdy k občanskoprávní 

odpovědnosti za porušení primární povinnosti přistoupí ještě odpovědnost další např. 

trestněprávní, kdy kaţdá odpovědnost bude sledovat jiný cíl.142
 V případě poskytování 

zdravotních sluţeb půjde nejčastěji o odpovědnost za újmu způsobenou pacientovi na 

zdraví, zásahu do osobnosti pacienta, nebo v kombinaci obou těchto následků.143
 

V následujícím textu bude blíţe rozebrána odpovědnost poskytovatele zdravotních 

sluţeb za újmu na zdraví. 

                                                 
140

 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a ZUKLÍNOVÁ, M. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 
Obecná část. 2. akt. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 351 – 356. ISBN 978-80-7552-187-3. 
141

 Konsolidovaná verze důvodové zprávy k občanskému zákoníku [online]. 2013 [cit. 2018-08-24]. 

Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-

verze.pdf. 
142

 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a ZUKLÍNOVÁ, M. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 
Obecná část. 2. akt. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 351 – 356. 
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 VALUŠ, A. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Praha: Leges, 
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4.2. Podmínky vzniku povinnosti poskytovatele k náhradě újmy  

4.2.1. Protiprávní jednání 

Naplnění znaku protiprávního jednání je klíčovým předpokladem pro dovození 

povinnosti poskytovatele zdravotních sluţeb k náhradě újmy. Z rozhodovací praxe 

soudů můţeme shledat definici protiprávního jednání, kdy se jím rozumí: „[…] 

objektivně vzniklý rozpor mezi tím, jak fyzická či právnická osoba skutečně jednala 

(případně opomenula jednat) a tím, jak jednat měla, aby dosáhla povinnosti ukládané jí 

právním předpisemči jinou právní skutečností.“144
  

Protiprávní jednání můţe být spatřováno v porušení zákonné, smluvní či prevenční 

povinnosti.
145

 Můţe mít podobu jak konání (např. vyjmutí jiného orgánu)146
, tak 

opomenutí právní povinnosti konat (např. neposkytnutím péče)147. Je však třeba zmínit, 

ţe ačkoli jsou pro oblast poskytování zdravotních sluţeb závazná pravidla chování 

stanovena zákonem či smlouvou, tento výčet nikdy nebude konečný. Nelze totiţ 

smlouvou či zákonem postihnout veškeré situace, které mohou nastat, stejně tak, jako 

nelze předem taxativně stanovit výčet konkrétních povinností poskytovatele, které má 

v případě daného pacienta dodrţet. Tento stav je operativně řešen tím, ţe právní 

předpisy odkazují na etické a technické normy, které souvisí s výkonem zdravotnických 

povolání, a tyto normy se tak pro poskytovatele stávají nepřímo právně závaznými. 

V oblasti poskytování zdravotních sluţeb budou mezi taková pravidla chování patřit 

především profesní standardy, lex artis148
 či etické zásady. Jejich význam je nesporný, 

protoţe často právě porušení těchto standardů a pravidel povede k dovození 

odpovědnosti poskytovatele zdravotních sluţeb za újmu způsobenou pacientovi či 

osobám jemu blízkým.149
 Do této kategorie tak bude spadat např. povinnost lékaře 

stanovit pacientovi diagnózu a navrhnout následný léčebný postup, zajistit mu 

                                                 
144

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 7. 2001, sp. zn. 25 Cdo 2264/2000. 
145

 OZ 1964 nerozlišoval mezi porušením zákonné či smluvní povinnosti, kdy v § 420 odst. 1 deklaroval: 

„Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.“   
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 5. 2012, sp. zn. 25 Cdo 1981/2011. 
147

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. 5 Tdo 565/2003.  
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 Podrobněji kapitola 3.1.1.  
149

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 314. 
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následnou péči atd. Konkrétní obraz těchto pravidel v podobě medicínských poznatků 

však není nikde v právním řádu zakotven.150
  

 V oblasti poskytování zdravotních sluţeb je především podstatné odlišit protiprávní 

jednání ve smyslu porušení právní povinnosti stanovené zákonem od porušení právní 

povinnosti, jejíţ základ tvoří smlouva. Klíčovou tak bude otázka kvalifikace povinnosti 

s ohledem na odlišné podmínky, za nichţ vzniká povinnost škůdce hradit újmu. Právní 

teorie se v této věci shoduje na tom, ţe v případě existence smlouvy o péči o zdraví se 

její porušení povaţuje za porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2913 OZ, 

ačkoli toto porušení můţe zároveň naplňovat znaky porušení zákonné povinnosti, jak 

tomu je např. v případě zákonné povinnosti lege artis postupu dle ustanovení § 45 odst. 

1 a § 4 odst. 5 ZZS.151
 Existují však i hlasy odborné veřejnosti, které mají názor opačný. 

Podobně se vyjadřuje i P. Svejkovský, který zastává názor, ţe by bylo mnohem 

praktičtější, kdyby se v případě souběhu porušení zákonné a smluvní povinnosti 

odpovědnost řešila primárně v rovině deliktní odpovědnosti.152
  

Na zdravotnické pracovníky jsou jakoţto na profesionály poskytující zdravotní péči 

logicky kladeny vyšší nároky. Je vyţadováno, aby při výkonu svého povolání 

dodrţovali potřebnou míru odborné péče. Ta je pak posuzována především s ohledem 

na konkrétní okolnosti daného případu, postavení daného zdravotnického pracovníka 

v hierarchii zaměstnanců poskytovatele zdravotních sluţeb či jeho specializaci atd.153
   

Mohou nastat a často i nastávají případy, kdy lékař, byť poruší právní povinnost, 

nebude za takové své jednání odpovědný. Mluvíme o tzv. okolnostech vylučujících 

protiprávnost. V oblasti poskytování zdravotních sluţeb půjde nejčastěji o plnění 

zákonné povinnosti či krajní nouzi, kdy nebude moţné získat souhlas pacienta či osob 

jemu blízkých a poskytnutí péče bude neodkladné a akutní s ohledem na pacientův 

zdravotní stav. Nikdy však lékař nemůţe vyloučit svou povinnost k náhradě újmy a 

liberovat se tak s poukazem na existenci okolnosti vylučující protiprávnost v případě, 
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 VLČEK, R., HRUBEŠOVÁ, Z. Zdravotnícke právo. Bratislava: Epos, 2007, s. 197. ISBN 978-80-
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kdy bude postupovat non lege artis.
154,155

 Tyto výjimky mění podstatu deliktního práva 

v tom smyslu, ţe právo připouští porušení právní normy, aniţ by došlo k sankci jakoţto 

následku porušení právní povinnosti, čímţ ve své podstatě dochází k zániku ochranného 

účelu deliktního práva.156
 

4.2.2. Újma jako následek porušení právní povinnosti 

Druhým ze tří základních předpokladů k dovození povinnosti poskytovatele 

zdravotních sluţeb k náhradě vzniklé újmy je samotný vznik právně relevantní újmy, 

která musí být poskytovatelovu jednání přičitatelná, tedy vzniknout v příčinné 

souvislosti s jeho protiprávním jednáním. Pojmem újma se rozumí jakákoli materiální či 

imateriální ztráta vzniklá ve sféře poškozeného v důsledku porušení právní povinnosti 

škůdce.157
 OZ tedy rozlišuje újmu materiální (slovy OZ škoda) a újmu imateriální158

. 

Rozdíl mezi nimi je nejen ve způsobu jejich projevu ve sféře poškozeného, ale téţ 

v podmínkách a způsobech jejich odčinění. Pokud škůdci vznikne povinnost k náhradě 

škody, pak ji škůdce bude povinen na základě ustanovení § 2894 odst. 1 OZ hradit ve 

všech takových případech. Pokud však ve sféře poškozeného vznikne škůdcovým 

protiprávním jednáním újma nemajetková, pak bude škůdce povinen k jejímu odčinění 

na základě ustanovení § 2894 odst. 2 OZ pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví 

zákon či dohoda smluvních stran. Zákon tak výslovně stanovuje mj. v ustanovení § 

2956 právě v případě zásahu do přirozených práv člověka chráněných dle části první 

OZ, kam patří ţivot a zdraví. Lze tedy shrnout, ţe v důsledku protiprávního jednání 

poskytovatele zdravotních sluţeb můţe zásahem do pacientova zdraví vzniknout vedle 

újmy imateriální taktéţ újma materiální, tedy škoda.  

Škodou je dle ustálené soudní praxe rozuměna újma, která se projeví v majetkové 

sféře poškozeného a lze ji objektivně vyjádřit peněţní hodnotou. Můţe nabývat dvou 

podob, a to reálného zmenšení majetku poškozeného či jeho nezvětšení v situacích, kdy 

to lze s ohledem na okolnosti předpokládat. Jinými slovy pokud vznikne škoda a bude 
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škůdcovu jednání přičitatelná, škůdce bude ve smyslu ustanovení § 2952 OZ povinen 

k náhradě skutečně vzniklé škody na jmění poškozeného a dalším nárokem 

poškozeného bude případný ušlý zisk, tedy ztráta naděje na získání majetkového 

prospěchu, k němuţ by na základě objektivních okolností nebýt škodné události 

skutečně došlo.159
 Pokud jde o moţné způsoby náhrady škody, OZ v ustanovení § 2951 

odst. 1 deklaruje jako primární způsob uvedení do předešlého stavu (tzv. naturální 

restituce)
160

. V případě, ţe by to nebylo moţné, anebo o to zaţádá přímo poškozený, 

pak je škoda nahrazena ve formě peněţitého plnění (tzv. relutární restituce). Výši 

vzniklé škody lze na rozdíl od výše imateriální újmy při ublíţení na zdraví objektivně 

vyčíslit, kdy OZ v ustanovení § 2960 a násl. přesně vymezuje moţné nároky 

poškozeného pacienta či osob jemu blízkých vzniklé při ublíţení na zdraví či usmrcení, 

a to včetně způsobů, jak je lze vyčíslit. Jsou jimi náhrada za ztrátu výdělku po dobu 

pracovní neschopnosti a po jejím skončení, náhrada za ztrátu lepšího výdělku, náhrada 

za ztrátu na důchodu, náklady pohřbu, náklady na výţivu pozůstalým při usmrcení 

poškozeného či účelně vyloţené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, jeho 

osobu či domácnost či peněţitý důchod třetím osobám za práce, které jim byly 

poškozeným bezplatně poskytovány. V případech určení výše náhrady škody způsobené 

poskytovatelem zdravotních sluţeb nebude moţné uplatnit moderační právo soudu dle § 

2953 OZ a sníţit ji. Důvodem je profesionalita a odbornost poskytovatele zdravotních 

sluţeb, kdy jsou na něj kladeny vyšší nároky neţ na průměrnou fyzickou osobu.  

Nemajetkovou újmou, která můţe téţ vzniknout porušením právní povinnosti 

lékaře, lze definovat jako zbytkovou kategorii ve vztahu k újmě materiální a rozumí se 

jí tedy jakýkoli jiný negativní dopad protiprávního jednání na sféru poškozeného, neţ je 

újma na jeho jmění.161
 Tento druh újmy není objektivně penězi vyčíslitelný a vzniklá 

nejčastěji v důsledku zásahů do osobnostních práv.162
 Nemajetkovou újmu z povahy 

věci nelze odčinit naturální restitucí, ale odčinění je poskytováno ve formě přiměřeného 

zadostiučinění, jeţ má poškozenému kompenzovat jen obtíţně vyčíslitelnou 

nemajetkovou újmu, kterou musel vytrpět. Formou přiměřeného zadostiučinění je 
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peněţité plnění, ale to pouze v případě, ţe konkrétní újmu nelze adekvátně odčinit 

jiným vhodným způsobem.163
 Peněţitá náhrada je tedy v případě vzniku nemajetkové 

újmy svým charakterem subsidiární a nastupuje aţ tehdy, pokud jiný způsob 

přiměřeného zadostiučinění např. omluva škůdce není dostačující a odpovídající dané 

konkrétní situaci.  

Bliţší rozebrání problematiky škody vzniklé při poskytování zdravotních sluţeb a 

její náhrady překračuje moţnosti této práce, a proto bude v následujících kapitolách 

podrobněji rozebrána nemajetková újma na zdraví pacienta, příp. nemajetková újma 

osob jemu blízkých, jelikoţ ta je často penězi nenahraditelná a poškození si takovou 

újmu mohou nést a často téţ nesou po celý zbytek ţivota. Tato práce se tedy mj. zaměří 

i na způsob určení výše přiměřeného zadostiučinění, jímţ je taková nemajetková újma 

odčiňována, aby tyto nezvratné ztráty mohly být alespoň částečně vyváţeny.  

4.2.3. Příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem újmy 

Příčinná souvislost mezi porušením právní povinnosti a újmou vzniklou 

poškozenému příp. osobám jemu blízkým je dalším nezbytným předpokladem vzniku 

povinnosti poskytovatele zdravotních sluţeb nahradit poškozenému vzniklou újmu. 

Právní úprava příčinné souvislosti je v českém právním řádu jen útrţkovitá, takţe při 

určování, zda byla v daném případě splněna podmínka existence příčinné souvislosti, si 

musíme vystačit se dvěma provázanými teoriemi, které se v praxi vyuţívají. Jedná se o 

teorii podmínky resp. ekvivalence (tzv. conditio sine qua non) a teorii adekvátní 

příčinné souvislosti. 

Teorie podmínky je povaţována za základ určování příčinné souvislosti. Její 

podstatu tvoří zhodnocení, zda by určitý jev, v našem případě konkrétní újma, nastal, 

kdyby nedošlo ke konkrétnímu protiprávnímu jednání.164,165
 Tato faktická kauzalita je 

pak doplněna kauzalitou právní v podobě teorie adekvátní příčinné souvislosti. 

Základem této teorie je zkoumání schopnosti člověka na základě svých předchozích 

zkušeností předvídat způsobilost určitého protiprávního jednání vyvolat konkrétní 

následek resp. újmu. Aby bylo moţné dovodit příčinnou souvislost mezi škůdcovým 

protiprávním jednáním a vzniklou újmou, tedy i škůdcovu odpovědnost a povinnost 
                                                 

163
 § 2951 odst. 2 OZ  
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 VALUŠ, A. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Praha: Leges, 

2014, s. 87 – 88. 
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 Srov např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. 5 Tdo 912/2011.  
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k náhradě vzniklé újmy, je třeba naplnění obou kauzalit, tedy faktické i právní.166,167
 

Pokud bychom zkoumali příčinnou souvislost mezi protiprávním jednáním 

zdravotnického pracovníka a vznikem újmy na straně pacienta, pak by ji bylo moţno 

popsat jako situaci, kdy by konkrétní újma na zdraví pacienta nenastala, nedošlo-li by 

k danému protiprávnímu jednání zdravotnického pracovníka.168
 Mohou nastat případy, 

kdy pacientův zdravotní stav sám o sobě není příznivý a jednání zdravotnického 

pracovníka tento stav ještě zhorší. I tehdy můţe být dovozena příčinná souvislost a 

následná odpovědnost tohoto zdravotnického pracovníka.169
    

Břemeno tvrzení a břemeno důkazní o existenci příčinné souvislosti mezi 

protiprávním jednáním poskytovatele a újmou na zdraví pacienta nese v zásadě pacient. 

Toto dokazování příčinné souvislosti v medicínskoprávních sporech a následné 

vyvození občanskoprávní odpovědnosti poskytovatele zdravotních sluţeb je bezesporu 

jedním z nejobtíţnějších úkolů poškozeného. V některých případech nelze najisto 

postavit, zda určité jednání lékaře mělo za následek konkrétní újmu na zdraví pacienta, 

jelikoţ do tohoto procesu vstupuje nespočet dalších faktorů včetně individuality 

organismu kaţdého pacienta a nemoţnosti předvídat jeho reakci na zvolený léčebný 

postup. Tuto skutečnost reflektovala jiţ dříve odborná literatura, která mluví o 

nejednoznačnosti existence příčinné souvislosti v některých případech a označuje vztah 

mezi protiprávním jednáním a újmou na zdraví jako pravděpodobný, nikoli jistý. 

Ústavní soud ČR se vyjádřil k této obtíţnosti prokázání existence příčinné souvislosti 

v jednom ze svých rozhodnutí, kdy konstatoval, ţe: „[u]rčovat v lékařských postupech 

jednoduchý vztah příčiny a následku je samo o sobě velmi obtížné. Podstatou lékařství 

je vlastně vstupovat do celého řetězce příčin a následků, do procesů, které probíhají 

v lidském těle, a vnějším zásahem tyto procesy ovlivňovat, měnit jejich směr, působení 

atd. Zásah lékaře tak vlastně sám o sobě mění přirozený běh věcí v lidském těle, 

zasahuje do komplexních vztahů příčin a následků. I v případě aktivního jednání lékaře, 

který zvolí určitý léčebný postup, je velmi obtížné, ba vyloučené stanovit, zda tento 

postup byl nade vší rozumnou pochybnost jedinou možnou příčinou škodlivého stavu, 
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2014, s. 90 – 91. 
167

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2013, sp. zn. 28 Cdo 3620/2012.  
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 HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. 1 vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 
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který nastal. O to obtížnější je to v případě opomenutí, kdy lékař nezvolí postup, který 

na základě soudobých a dostupných znalostí lékařství zvolit mohl a měl. Prokázat, že 

právě a pouze toto opomenutí tvoří se škodlivým důsledkem ničím nenarušený vztah, je 

v podstatě nemožné. V důsledku toho je výrazně oslabeno postavení poškozeného.“170
 

S ohledem na velmi obtíţnou moţnost unést důkazní břemeno, hrají klíčovou roli 

v tomto procesu znalecké posudky, které by měly být vodítkem pro soudce při 

rozhodování o existenci příčinné souvislosti mezi pochybením zdravotnického 

pracovníka a vznikem újmy na zdraví pacienta.171
 Ani v nich se však většinou 

nedočkáme jasných tvrzení svědčících o existenci či neexistenci příčinné souvislosti 

v konkrétním případě, coţ je patrné ze slov pravděpodobně, velmi pravděpodobně, 

patrně, nelze zcela vyloučit atp., které v nich znalci pouţívají. Odpovědí na otázku, kdy 

se příčinná souvislost ve znaleckém posudku povaţuje za prokázanou, se zabýval 

Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 31. 7. 2014, sp. zn. 25 Cdo 1628/2013, kde 

konstatoval, ţe k prokázání příčinné souvislosti mezi nesprávným postupem 

poskytovatele a úmrtím poškozeného pacienta postačí znaleckým posudkem prokázaná 

pravděpodobnost její existence s vahou alespoň 70 aţ 80 %. Nejvyšší soud ČR tímto 

svým rozhodnutím tedy potvrdil výše uvedený názor Ústavního soudu ČR, ţe existenci 

příčinné souvislosti v medicínskoprávních sporech lze brát za prokázanou i v případě 

prokázání pouhé pravděpodobnosti její existence.
172

 Toto rozhodnutí přineslo pacientům 

moţnost se s vyšší mírou pravděpodobnosti dovolat svého práva na náhradu újmy na 

zdraví u soudu. Tuto pozici poškozených pacientů ještě podpořil Ústavní soud ČR, 

který ve svém nedávném nálezu ze dne 9. 5. 2018 sp. zn. IV. ÚS 14/17 konstatoval 

skutečnost, ke které se jiţ dříve přikláněly některé obecné soudy ve svých 

rozhodnutích173, tedy ţe lze v odůvodněných případech připustit moţnost obrácení 

důkazního břemene, konkrétně povinnost poskytovatele zdravotních sluţeb prokázat, ţe 

jeho konáním či opomenutím povinnosti konat nedošlo k pochybení, které mělo za 

následek újmu na pacientovu zdraví. Toto rozhodnutí potvrdilo významný posun 
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postavení poškozeného pacienta v medicínskoprávních sporech a do budoucna můţe 

poškozeným pacientům usnadnit jejich mnohdy ztíţené postavení v právních sporech o 

náhradu újmy na zdraví.    

Nejčastějším protiprávním jednáním v oblasti poskytování zdravotních sluţeb, které 

je způsobilé přivodit újmu na zdraví pacienta, je bezesporu nedostatečný či absentující 

informovaný souhlas a non lege artis postup lékařského pracovníka. V případě 

prokazování příčinné souvislosti u nedostatečného informovaného souhlasu bylo 

Nejvyšším soudem ČR dovozeno, ţe nemusí být vţdy automaticky dána příčinná 

souvislost v případě nedostatečného poučení o moţných rizicích a alternativách zákroku 

a následném vzniku újmy na zdraví pacienta při zachování lege artis postupu 

poskytovatele zdravotních sluţeb. Kaţdý lékařský zákrok je spjat s určitou mírou rizika, 

jiţ s ohledem na individualitu kaţdého lidského organismu. Nejvyšší soud ČR tedy 

uzavřel, ţe: „[p]oskytovatel zdravotní péče by neměl nést odpovědnost za zákrok, jenž 

byl proveden odborně správně, i když naneštěstí, a to nikoli vinou zdravotnického 

personálu, měl pro pacienta nepříznivé důsledky. […]. Odpovědnost zdravotnického 

zařízení v uvedených případech nastává jen tehdy, prokáže-li pacient, že při znalosti 

rozhodných skutečností (o nichž měl být poučen) bylo reálně pravděpodobné, že by se 

rozhodl jinak, tj. že zákrok nepodstoupí.“ Tento rozsudek cílí na nikoli ojedinělé 

případy, kdy pacientovi nebyly před provedením zákroku podány dostatečné informace, 

avšak tato skutečnost je irelevantní, jelikoţ by se pacient rozhodl zákrok podstoupit i 

s vědomím těchto informací. V tomto případě, za předpokladu lege artis postupu 

zdravotnického pracovníka, nese riziko zákroku sám pacient.174
 

4.2.4. Zavinění 

Zavinění, jakoţto jediný subjektivní předpoklad vzniku povinnosti nahradit újmu na 

ţivotě a zdraví člověka, je vyţadováno v situacích, kdy byla poskytovatelem 

zdravotních sluţeb porušena některá jeho zákonná povinnost a takové porušení mělo za 

následek vznik této újmy na zdraví. Zaviněním se dle právní teorie rozumí vztah osoby, 

která se nějak chová, k tomu, co je výsledkem takového jejího chování.175
 Můţe 

nabývat dvou forem a v rámci nich vţdy dvou modifikací, tedy úmyslu přímého 
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(jednající věděl o moţném způsobení škodlivého následku a chtěl jej způsobit) a 

nepřímého (jednající věděl, jaký následek můţe způsobit a v případě jeho nastání 

s tímto byl srozuměn) a nedbalosti vědomé (jednající věděl, ţe můţe způsobit konkrétní 

škodlivý následek, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, ţe se tak nestane) a nevědomé 

(jednající nevěděl, jaký následek svým jednáním můţe způsobit, avšak vzhledem 

k okolnostem a svým osobním poměrům to vědět měl a mohl). 

Pro oblast poskytování zdravotních sluţeb bude stěţejní a nejčastější zavinění ve 

formě nedbalostní, kdy zdravotnický pracovník buď vědomě riskuje, nebo si naopak 

neuvědomí moţné hrozící důsledky svého jednání. Dle ustanovení § 2911 OZ je 

zavinění presumováno ve formě nedbalosti a jeho neexistenci v konkrétním případě je 

škůdce povinen prokázat. Tento vnitřní psychický vztah jednajícího nelze zcela s 

jistotou určit a je tedy dovozován především z vnějších okolností. Dle P. Šustka 

zavinění jakoţto čtvrtý předpoklad k dovození odpovědnosti v případě porušení 

zákonné povinnosti ve většině případů nepředstavuje větší problémy právě s ohledem na 

presumci nedbalostního zavinění.176
 Nadto je třeba znovu zmínit, ţe většina sporů 

vznikajících mezi poskytovatelem zdravotních sluţeb a pacientem bude zaloţena na 

smluvním základě, kde zavinění není vyţadováno.  

4.3. Obecné příčiny vzniku povinnosti k náhradě újmy 

Povinnost k náhradě újmy při ublíţení na zdraví v oblasti poskytování zdravotních 

sluţeb můţe obecně vzniknout na základě protiprávního jednání, za nějţ můţeme 

povaţovat porušení zákonné či smluvní povinnosti (§ 2910 a 2913 OZ), a výjimečně 

pak úmyslné porušení dobrých mravů (§ 2909 OZ). Tento typ obecné skutkové podstaty 

bude v oblasti poskytování zdravotních sluţeb uţíván spíše ojediněle, jelikoţ většinu 

případů porušení dobrých mravů bude moţno zároveň podřadit pod protiprávní jednání 

ve smyslu porušení zákonné či smluvní povinnosti. Případy, kdy jednání, ač nikoli 

protiprávní, naplní obecnou skutkovou podstatu porušení dobrých mravů. Půjde např. o 

situaci, kdy lékař bez relevantního zdůvodnění odoperuje přednostně pacienta např. 
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 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 319 

– 320. 



  

49 

 

z důvodu osobních vazeb, zatímco čekající pacient musí po delší dobu snášet případné 

boleti.
177

   

Pro oblast zdravotnického práva bude bezesporu stěţejní odlišení porušení zákonné 

povinnosti od porušení povinnosti smluvní, a to pro účely následného poţadavku 

náhrady resp. odčinění újmy vzniklé tímto porušením. Toto rozlišení je velice 

významné i s ohledem na skutečnost, ţe k dovození povinnnosti poskytovatele 

zdravotních sluţeb k náhradě újmy způsobené porušením jeho smluvní povinnosti není 

vyţadováno, aby jeho protiprávní jednání bylo zaviněné. OZ v tomto ohledu přinesl 

změnu koncepce deliktní odpovědnosti, kdy dle důvodové zprávy: „[…] opouští pojetí 

jednotné úpravy civilního deliktu.“178, jehoţ základem byla tzv. generální klauzule 

obsaţená v ustanovení § 420 OZ 1964, kdy kaţdý odpovídal za škodu, pokud ji 

způsobil porušením právní povinnosti, a to bez ohledu na skutečnost, zda se jednalo o 

porušení povinnosti plynoucí ze zákona či smlouvy. Dnes tedy porušení zákonné a 

smluvní povinnosti jiţ existují jako dvě oddělené obecné skutkové podstaty.  

Převáţná většina případů poskytování zdravotních sluţeb bude realizována na 

základě smlouvy o péči o zdraví mnohdy uzavírané pouze konkludentně. Ve 

zbývajících případech bude zdravotní péče poskytována na základě zákona, jelikoţ 

v těchto případech uzavření smlouvy moţné nebude s ohledem na pacientův zdravotní 

stav (např. pacient je pod vlivem návykových látek, v bezvědomí) či případy, kdy je 

pacient povinen se příslušné zdravotní péči podrobit (např. v případě ochranného léčení, 

povinné očkování).179
  

4.3.1. Porušení zákonné povinnosti 

Jednou z moţných příčin vzniku povinnosti nahradit újmu vzniklou při poskytování 

zdravotních sluţeb je bezesporu porušení zákonné povinnosti. Základem pro tento druh 

obecné skutkové podstaty je ustanovení § 2910 OZ, které vede k povinnosti nahradit 

újmu takového škůdce, který svým zaviněným jednáním poruší zákonnou povinnost a 

zasáhne tím do absolutního či jiného, tedy relativního práva poškozeného. 
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Předpokladem vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou porušením zákonné 

povinnosti je protiprávní jednání, následek resp. vznik újmy a příčinný vztah mezi 

protiprávním jednáním a vznikem újmy. V případě porušení zákonné povinnosti jde o 

subjektivní odpovědnostní vztah, kdy je kromě výše uvedeného dále vyţadován prvek 

zavinění, které je v případě porušení zákonné povinnosti poskytovatele zdravotních 

sluţeb jakoţto odborníka dle ustanovení § 2911 ve spojení s § 2912 odst. 2 OZ 

presumováno ve formě nedbalosti. Ke vzniku povinnosti k náhradě újmy způsobené 

porušením zákonné povinnosti je tedy shodně s právní úpravou OZ 1964 vyţadováno 

zavinění, avšak v ustanovení § 2910 OZ je poţadavek na zaviněné porušení zákonné 

povinnosti stanoven přímo jako jedna z podmínek, jejichţ splnění je třeba ke vzniku 

povinnosti škůdce nahradit vzniklou újmu, nikoli jako důvod pro vyvinění se.180
  

Ustanovení § 2910 OZ rozlišuje dvě moţné situace porušení zákonné povinnosti, a 

to z hlediska druhu práva, do něhoţ je tímto porušením zasaţeno. OZ tak odlišuje 

porušení zákonné povinnosti, jímţ je zasaţeno do absolutního práva poškozeného, a 

porušení, které zasahuje do jiného, tzv. relativního práva poškozeného. Je třeba zmínit, 

ţe absolutní práva nelze redukovat pouze na absolutní majetková práva ve smyslu § 976 

a násl. OZ, ale jsou jimi ve smyslu ustanovení § 2910 OZ myšlena všechna práva, která 

adresátům přiznává zákon, působí vůči všem (erga omnes) a zakládají povinnost třetích 

osob zdrţet se rušivých zásahů do těchto práv.181
 

Tento typ odpovědnosti se uplatní primárně v případech, kdy je zasaţeno do 

absolutního práva poškozeného. V oblasti poskytování zdravotních sluţeb se jedná 

především o zásahy do osobnostních práv, tedy do ţivota a zdraví pacienta, jeho tělesné 

či duševní integrity, svobody rozhodování v podobě nedostatečného či chybějícího 

informovaného souhlasu, zásahy do důstojnosti pacienta či jeho soukromí.182
 Příkladem 

porušení zákonné povinnosti poskytovatele zdravotních sluţeb tak můţe být jednání, 

kterým nedodrţí poučovací povinnost vůči pacientovi v podobě tzv. informovaného 

souhlasu, tj. neposkytne pacientovi řádně a včas informace o jeho zdravotním stavu a o 

rizicích chystaného lékařského zákroku před jeho uskutečněním, toto poučení není 
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dostatečné, nebo úplně chybí a na základě tohoto zaviněného protiprávního jednání 

lékaře vznikne poškozenému pacientovi újma na zdraví. K rozsahu informovaného 

souhlasu a odpovědnosti za jeho řádné neposkytnutí se vyjádřil Nejvyšší soud ČR, který 

ve svém rozsudku konstatoval: „[p]oučení [pacienta] musí být takové, aby i laik mohl 

zvážit rizika zákroku a rozhodnout se, zda jej podstoupí či nikoliv. Odpovědnost 

zdravotnického zařízení [poskytovatele zdravotních služeb] v uvedených případech 

nastává jen tehdy, prokáže-li pacient, že při znalosti rozhodných skutečností (o nichž 

měl být poučen) bylo reálně pravděpodobné, že by se rozhodl jinak, tj. že zákrok 

nepodstoupí.“183
 Dále doplnil, ţe není nezbytné informovat pacienta o všech rizicích 

spojených s daným zákrokem, avšak je nutné ho poučit o takových moţných následcích 

zákroku, které by měly vliv na pacientův následný ţivot, a taktéţ o následcích, které by 

hrozily v případě, ţe by pacient zákrok nepodstoupil.184
 

Pro úplnost je třeba doplnit, ţe zákonnou povinností v tomto případě není myšlena 

pouze právní povinnost stanovená OZ, avšak obecně jakýmkoli zákonem platným 

v rámci právního řádu ČR.
185

 Je téţ podstatné doplnit, ţe povinnosti uloţené zákonem 

jsou mnohdy konkretizovány podzákonnými právními předpisy, na něţ je třeba brát při 

hodnocení porušení zákonné povinnosti téţ zřetel.186
        

4.3.2. Porušení smluvní povinnosti 

Jak uţ bylo zmíněno výše, porušení smluvní povinnosti OZ 1964 neupravoval jako 

samostatný druh obecné povinnosti k náhradě újmy. Dle současné právní úpravy 

ustanovení § 2913 odst. 1 OZ škůdce, který porušil svou smluvní povinnost a způsobil 

tím druhé smluvní straně újmu, je povinen k její náhradě. Nadto bude povinen nahradit 

újmu takto vzniklou i osobě, jejímuţ zájmu mělo zjevně slouţit splnění dané smluvní 

povinnosti. Pro vyvození takové povinnosti k náhradě újmy však musí být škůdci jiţ při 

uzavírání smlouvy zjevné, ţe má řádné plnění předmětné smlouvy slouţit k ochraně 
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184
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třetí osoby. Cílem tohoto ustanovení je tedy zúţení povinnosti škůdce k náhradě újmy 

v případech, kdy porušením své smluvní povinnosti zasáhl do sféry třetí osoby, avšak 

souvislost mezi takovým porušením a vzniklým následkem pro něj nebyla zjevná jiţ při 

uzavírání smlouvy. Dle judikatury Nejvyššího soudu ČR k OZ 1964 totiţ k dovození 

povinnosti škůdce k náhradě újmy stačil pouhý zásah do sféry třetí osoby, bez ohledu na 

výše uvedený poţadavek zjevnosti, coţ vedlo ke značnému rozšíření okruhu osob, které 

mohly být povaţovány za osoby poškozené. Důvodová zpráva k OZ uvádí, ţe 

zakotvením poţadavku zjevnosti k dovození povinnosti škůdce k náhradě újmy vzniklé 

třetím osobám zákonodárce vyslovil poţadavek, ţe ochrana třetích osob má své 

mantinely a nemůţe být bezbřehá.
187,188

 V oblasti poskytování zdravotních sluţeb půjde 

o případy, kdy příkazce bude osobou odlišnou od ošetřovaného a uzavře 

s poskytovatelem zdravotních sluţeb smlouvu o péči o zdraví.189
 

K dovození povinnosti poskytovatele zdravotních sluţeb k náhradě újmy bude 

nutné vţdy prokázat škůdcovo protiprávní jednání, škodlivý následek (újmu) a příčinný 

vztahu mezi protiprávním jednáním a vzniknuvším následkem. Tento druh 

odpovědnosti je zaloţen na objektivním principu, a tedy zavinění, na rozdíl od porušení 

zákonné povinnosti, není vyţadováno. Postavení škůdce je ztíţeno skutečností, ţe se 

nemůţe vyvinit prokázáním, ţe vzniklou škodu nezavinil. I přes objektivní povahu 

smluvní povinnosti k náhradě újmy však OZ připouští moţnost liberace, kdy se škůdce 

můţe zprostit odpovědnosti a tím i povinnosti k náhradě újmy vzniklé porušením 

smluvní povinnosti. Moţnost tohoto zproštění OZ spatřuje v naplnění liberačního 

důvodu, jehoţ právní základ tvoří ustanovení § 2913 odst. 2 OZ a jímţ je škůdcovo 

prokázání: „[…] že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho 

vůli.“190
 V oblasti poskytování zdravotních sluţeb půjde nejčastěji o mimořádné 

situace, kdy poskytovatel zdravotních sluţeb nebude mít moţnost náleţitě pečovat o 

pacienty např. z důvodu výpadku elektrického proudu. Tento liberační důvod však 

nedopadá na překáţku vzniklou ze škůdcových osobních poměrů nebo takovou, která 
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vznikla aţ následně, ani překáţku, kterou byl dle smlouvy povinen překonat. Pro 

uplatnění výše uvedeného liberačního důvodu bude klíčovou otázka výkladu 

nepředvídatelnosti a nepřekonatelnosti mimořádné překáţky. Za nepředvídatelnou 

překáţku odborná komentovaná literatura povaţuje pouze takovou, kterou škůdce 

nemohl objektivně předvídat, ani při vynaloţení řádné péče, tedy takové, kterou lze od 

osoby průměrného rozumu objektivně očekávat. Nepřekonatelností je pak v kontextu 

daného ustanovení rozuměn takový charakter vzniklé překáţky, kdy je tato natolik 

zásadní, ţe ji nelze odstranit, a to ani při vynaloţení veškerého rozumného úsilí, které 

lze na druhé smluvní straně poţadovat. Lze tedy uzavřít, ţe škůdce je, i přes objektivní 

povahu smluvní odpovědnosti s ohledem na existenci zákonných liberačních důvodů, 

povinen vynaloţit pouze takové prostředky, které po něm lze rozumně poţadovat a 

jejichţ vynaloţení není ve zjevném nepoměru k chráněnému zájmu. Významný se jeví 

téţ poţadavek mimořádnosti dané události, kdy musí jít o událost nahodilou.
191

 

Závěrem je třeba si povšimnout, ţe citované ustanovení § 2913 OZ mluví toliko o 

povinnosti k náhradě škody a nikoli nemajetkové újmy. Poskytovatel zdravotních sluţeb 

však ve většině případů porušením své smluvní povinnosti způsobí mj. i zásah do 

osobnostních práv pacienta a bude tedy z titulu tohoto porušení a vzniku újmy na 

pacientovu přirozeném právu povinen i k odčinění nemajetkové újmy ve smyslu 

ustanovení § 2956 OZ.
192

   

4.4. Vybrané zvláštní příčiny povinnosti k náhradě újmy 

Při poskytování zdravotnických sluţeb se v určitých případech uplatní i některé 

speciální skutkové podstaty vzniku povinnosti k náhradě újmy, které reflektují 

specifičnost dané škodné události. Konkrétně v případě poskytování zdravotních sluţeb 

se jedná nejčastěji o povinnost k náhradě újmy způsobené nesprávnou informací či 

radou dle ustanovení § 2950 OZ a povinnost k náhradě újmy způsobené pouţitím vadné 

věci dle ustanovení § 2936 OZ. U obou výše uvedených typů jde o objektivní 

odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2895 OZ a pro dovození povinnosti škůdce 

k náhradě vzniklé újmy bude tedy zapotřebí prokázat pouze příčinnou souvislost mezi 
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újmou vzniklou pacientovi a protiprávním jednáním poskytovatele zdravotních sluţeb 

bez zřetele na zavinění.   

Tyto speciální skutkové podstaty jsou svou povahou zvláštní k obecným 

skutkovým podstatám povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením zákonné či 

smluvní povinnosti.  

4.4.1.  Nesprávná informace či rada 

Péče o zdraví pacienta v sobě mimo léčebné zákroky zahrnuje i radu lékaře193
 např. 

jak se má pacient chovat, aby se jeho zranění vyléčilo, jaká opatření má dodrţovat po 

provedeném zákroku v době rekonvalescence atd. Je tedy patrné, ţe tato speciální 

skutková podstata upravena nově v OZ najde v oblasti poskytování zdravotních sluţeb 

časté uplatnění. Tato skutková podstata dopadá na příslušníky specializovaných profesí, 

kteří se přihlásí k odbornému výkonu svého povolání a poskytnou za úplatu neúplnou či 

nesprávnou informaci nebo škodlivou radu, která bude příčinou vzniklé újmy na ţivotě 

a zdraví pacienta.194
 Je zřejmé, ţe na lékaře jako na profesionály ve svém oboru jsou 

kladeny vyšší nároky a lze od nich očekávat, ţe budou v rámci výkonu svého povolání 

jednat odborně, neboť opačné jednání půjde k jejich tíţi. Zároveň však postihuje i 

případy, kdy se určitá osoba vydává za odborníka, ačkoli nesplňuje předpoklady pro 

výkon takového povolání, a poskytuje informaci či radu za úplatu. Chráněna je zde 

smluvní strana, která důvodně očekávala odbornost domnělého odborníka.195
 Pokud 

lékař poskytne pacientovi neúplnou či nesprávnou informaci, pacient díky ní nezíská 

jasnou a ucelenou představu o tom, co mu lékař chtěl sdělit. Neúplnou informací 

v oblasti poskytování zdravotních sluţeb bude bezesporu případ, kdy lékař zamlčí určité 

alternativy k jím navrhovanému léčebnému postupu. Pokud lékař poskytne pacientovi 

radu a ten se jí bude řídit, bude taková rada povaţována za škodlivou, pokud bude 

způsobilá přivodit újmu na zdraví pacienta.
196

 Není zřejmé, dle jakých kritérií má být 

usuzováno na neúplnost či nesprávnost informace nebo na škodlivost rady lékaře. 

Jinými slovy zda tato informace či rada musí zároveň naplňovat postup non lege artis. 

Důvodová zpráva k OZ o tomto téţ mlčí. Dle A. Valuše můţe být lékařova informace 

                                                 
193

 § 2637 OZ 
194

 § 2950 OZ 
195

 Základem je ustanovení § 5 odst. 1 OZ.  
196

 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo: Zvláštní část (§ 2055 - 3014). 

Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 1677. 



  

55 

 

podaná pacientovi povaţována za neúplnou či nesprávnou a jeho rada za škodlivou, 

pokud takové pochybení lékaře bude zároveň naplňovat postup non lege artis, aby 

nedocházelo k umělému rozšiřování jeho odpovědnosti.197
 Rada poskytnutá lékařem 

bude tedy posuzována dle hledisek náleţité odborné úrovně specifikované v ustanovení 

§ 4 odst. 5 ZZS a právní úprava OZ se tak nepouţije.198
 

V případě odpovědnosti lékaře při poskytování zdravotní péče právní úprava ve 

zvláštních zákonech schází, avšak z povahy lékařského povolání je patrné, ţe 

poskytování informací o pacientovu zdravotním stavu či o způsobech moţných 

léčebných postupů patří k povinnostem jakéhokoli lékaře.199
 Na posouzení kvality rady 

lékaře se tak uţijí zvláštní zákony např. zákon o zdravotních sluţbách, zákon o 

zdravotnické záchranné sluţbě, zákon o specifických zdravotních sluţbách, zákon o 

podmínkách výkonu nelékařských povolání atd. OZ se uplatní v případech zvláštními 

zákony neupravených, např. u rehabilitačních pracovníků, léčitelů atp.   

4.4.2. Použití vadné věci 

Tato zvláštní skutková podstata se pouţije v případě, ţe pacientu vznikla 

nemajetková újma na zdraví v důsledku pouţití vadné věci lékařem při poskytování 

zdravotní péče. Jak jiţ bylo řečeno výše, jde o zpřísněnou objektivní odpovědnost. OZ 

vychází z právní úpravy ustanovení § 421a OZ 1964, avšak ve značně modifikované 

zuţující podobě. Právní úprava OZ upouští od široké absolutní objektivní odpovědnosti 

ve zdravotnictví bez moţnosti liberace, kdy tato odpovědnost byla dovozována 

v případě prokázání, ţe újma na zdraví pacienta vznikla v příčinné souvislosti 

s okolností, jeţ měla původ v povaze věci.200
 Byla tedy dovozována odpovědnost lékaře 

resp. poskytovatele zdravotních sluţeb v případech, kdy v důsledku okolnosti mající 

původ v povaze věci (lékařského přístroje, léčivého přípravku či jiné látky uţité při 

poskytování zdravotních sluţeb) vznikne pacientu újma na zdraví. Újma v těchto 

                                                 
197

 VALUŠ, A. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Praha: Leges, s. 

98.    
198

 SVEJKOVSKÝ, J., VOJTEK, P, ARNOŠTOVÁ, L. a kol. Zdravotnictví a právo. Praha: C. H. Beck, 

2016, s. 350. 
199

 tamtéţ. 
200

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 7. 2009, sp. zn. 25 Cdo 2046/2007 týkající se vzniku 
ujmy na zdraví pacienta vzniklé v důsledku povahy přístroje uţitého při laparoskopickém zákroku či 
obdobně rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 5. 2011, sp. zn. 25 Cdo 1240/2009 týkající se újmy na 
zdraví pacienta vzniklé v důsledku reakce organismu na byť i neobvyklé vlastnosti podáného léčivého 
přípravku, jimiţ se při svém pouţití projevuje. 



  

56 

 

případech mohla být způsobena byť bezvadnou věcí, avšak v důsledku její povahy, tedy 

projevem jejích charakteristických vlastností (ostrost nástroje, účinnost léčivého 

přípravku), nebo naopak jejich nedostatkem (nesterilita nástroje) či reakcí pacientova 

organismu na tuto věc. Odpovědnost však nesl poskytovatel zdravotnických sluţeb 

např. i v případě selhání zdravotnického přístroje, ale taktéţ v případech, kdy k újmě 

došlo v souvislosti s nějakou vnější okolností, typicky výpadkem elektrického 

proudu.
201

 Právní úpravu tak široké absolutní objektivní odpovědnosti poskytovatele 

zdravotnických sluţeb obsaţené v OZ 1964 podrobil kritickému pohledu i zákonodárce, 

který se v důvodové zprávě k OZ k její neúměrné šíři vyjádřil následujícím způsobem: 

„Toto ustanovení představuje v současné době nedůvodnou zátěž pro ty, kdo neporuší 

právní povinnost a naopak postupují s plnou profesionalitou a podle zásad svého 

povolání (lege artis) […].“202
 Odborná literatura je však v kritice šíře absolutní 

objektivní odpovědnosti spíše opatrnější a naopak oponuje tvrzení zákonodárce, kdyţ 

poukazuje na skutečnost, ţe právní úprava obsaţená v OZ 1964, ač svým rozsahem 

velice široce chránila pacienta, tak svou podstatou vyvaţovala jeho nepříznivé důkazní 

postavení v soudním řízení. Nadto dále konstatuje, ţe tato absolutní objektivní 

odpovědnost není v soudních řízeních uplatňována jako bezbřehá, jak naznačuje 

zákonodárce, avšak byly pečlivě zkoumány všechny předpoklady jejího vzniku včetně 

příčinné souvislosti a byla prováděna četná znalecká dokazování.203
     

Současná právní úprava obsaţená v ustanovení § 2936 OZ ponechává absolutní 

objektivní odpovědnost pouze pro případy vzniku újmy, která byla způsobena 

v důsledku pouţití vadné věci, tedy v důsledku nedostatku jejích vlastností, které jsou 

z hlediska účelu jejího pouţití podstatné.204
 S ohledem na velmi široké vymezení věci 

v ustanovení § 489 OZ, jíţ můţe být vše, co není osobou a co slouţí potřebě lidí, bude 

pod tento zvláštní typ odpovědnosti spadat vznik újmy způsobené nejen léčivými 

přípravky, zdravotnickými přístroji a nástroji, ale téţ různými látkami, přípravky a 

                                                 
201

 SVEJKOVSKÝ, J., VOJTEK, P, ARNOŠTOVÁ, T. a kol. Zdravotnictví a právo. Praha: C. H. Beck, 

2016, s. 345. 
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 Konsolidovaná verze důvodové zprávy k občanskému zákoníku [online]. 2013 [cit. 2018-09-03]. 

Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-

verze.pdf.  
203

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: Komentář. Svazek VI. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014. s. 1039. 
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věcmi bez hmotné podstaty.205
 V těchto případech bude odpovědnou osobou ten, kdo 

tuto vadnou věc při poskytování zdravotní sluţby pouţil. Stěţejní pro vyvození 

odpovědnosti za pouţití vadné věci bude téţ vymezení pojmu vady věci, jíţ se má na 

mysli: „[…] nedostatek věci, projevující se jejím nesprávným fungováním, chybným 

působením, poruchou a jinými obtížemi ve srovnání s běžným očekávaným 

bezporuchovým dějem.“206
  

4.5. Odpovědné subjekty 

Pokud mluvíme o povinnosti k odčinění újmy za určité protiprávní jednání 

zdravotnického pracovníka ve formě konání či naopak opomenutí, a tím i o povinnosti 

nést následky takového postupu, musíme si předně zodpovědět otázku, kdo bude 

v konečném důsledku odpovědným subjektem za způsobenou újmu a po kom tedy 

poškozený pacient příp. osoby jemu blízké mohou ţádat své nároky plynoucí ze zákona. 

Je třeba odlišovat dva druhy subjektů: poskytovatele zdravotních sluţeb a 

zdravotnické pracovníky. V některých případech tyto pojmy označují jednu a tutéţ 

osobu (např. obvodní lékař). Ta poté nese i odpovědnost za způsobenou újmu. Na 

druhou stranu pokud je zdravotní péče poskytována v zařízení, které je právnickou 

osobou zřízenou státem, obcí či krajem, nebo které je obchodní korporací, pak nese 

občanskoprávní odpovědnost primárně tato právnická osoba, která se můţe zpětně na 

svém zaměstnanci, který pochybil, domáhat regresního plnění.    

Mohou však nastat situace, kdy poškozený pacient bude oprávněn ţádat náhradu či 

odčinění újmy přímo po zdravotnickém pracovníkovi, ačkoli bude odlišný od 

poskytovatele zdravotních sluţeb. Tak tomu bude v případě, kdy dojde k excesu 

zdravotnického pracovníka, kdy jeho jednání značně vybočí z rámce obsahu jeho 

pracovního poměru. Pokud se však zdravotnický pracovník ţádného excesu nedopustí, 

pak nelze najisto postavit, zda lze dovodit tuto přímou odpovědnost zdravotnického 

pracovníka vůči poškozenému pacientovi. Dle právní úpravy OZ 1964207
 takový postup 

moţný nebyl. Dle ustanovení § 2915 OZ by se v tomto případě dala dovodit společná a 

                                                 
205

 Jako příklad lze uvést nesterilní jehly či infikované léčivé přípravky.  
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 ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J. FIALA J. a kol. Občanský zákoník: Komentář. Svazek IV. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014, s. 1040. 
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nerozdílná spoluodpovědnost poskytovatele zdravotních sluţeb a zdravotnického 

pracovníka. Na tuto problematiku existuje řada rozporuplných názorů odborné 

veřejnosti. Rozklíčování tohoto právního problému jistě přinese soudní judikatura. 

Společná a nerozdílná odpovědnost poskytovatele a zdravotnického pracovníka by se 

nepochybně uplatnila v případě, pokud by lékař nebyl v pracovním poměru 

k poskytovateli zdravotních sluţeb, ale byl by tzv. pomocným pracovníkem dle 

ustanovení § 2914 OZ. Kromě poskytovatele zdravotních sluţeb můţe být přímo 

odpovědným subjektem i osoba, která pečuje o zdraví pacienta, tedy např. i léčitel 

nabádající pacienta k vysazení léků předepsaných lékařem.208
 

Je zřejmé, ţe ve většině případů bude odpovědnou osobou právě poskytovatel 

zdravotních sluţeb. S ohledem na specifický předmět jeho činnosti a téţ na riziko, které 

je s touto jeho činností spojeno, je povinen mít ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 písm. 

n) ZZS uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku povinnosti nahradit újmu 

způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních sluţeb, a to v rozsahu, v jakém 

lze rozumně předpokládat, ţe by taková situace mohla nastat. Takové pojištění musí mít 

poskytovatel po celou dobu, kdy jím dochází k poskytování zdravotních sluţeb. 

Zajímavou problematikou spadající do této kapitoly je i odpovědnost podřízených 

zaměstnanců či teamová spoluodpovědnost zaměstnanců, avšak bliţší rozebrání této 

problematiky by překročilo moţnosti této diplomové práce.             

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
208

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 298 
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5. Nemajetková újma vzniklá při ublížení na zdraví a 

usmrcení 

O pojmu nemajetkové újmy obecně bylo pojednáno v kapitole 4.2.2. pojednávající 

mj. obecně o újmě jako jednom z předpokladů k dovození povinnosti škůdce k náhradě 

újmy. Nemajetkovou újmou, která vzniká poškozenému pacientovi při ublíţení na 

zdraví, OZ míní vytrpěné bolesti, ztíţení společenského uplatnění a případné další 

nemajetkové újmy.209
 Pokud jde o nárok na odčinění nemajetkové újmy, pak na rozdíl 

od náhrady škody nevzniká tento nárok v případě prokázání právem relevantních 

okolností automaticky, ale pouze v případech stanovených zákonem či smluvním 

ujednáním stran, kdy návětí ustanovení § 2894 odst. 2 OZ jasně říká: „Nebyla-li 

povinnost odčinit jinému nemajetkovou újmu výslovně ujednána, postihuje škůdce, jen 

stanoví-li to zvlášť zákon.“ V případě újmy na zdraví, které patří k jednomu ze 

základních přirozených práv člověka, povinnost k jejímu odčinění deklaruje přímo OZ 

v ustanovení § 2956. 

Je nutné mít na paměti, ţe nemajetkovou újmu, vzniklou při ublíţení na zdraví 

pacienta, mohou utrpět taktéţ osoby poškozenému blízké, případně i další osoby, jichţ 

se poškození zdraví pacienta či jeho úmrtí intenzivně dotkne, a je tedy třeba odlišovat 

nemajetkovou újmu, kterou utrpí poškozený pacient při ublíţení na zdraví v důsledku 

pochybení lékaře, od nemajetkové újmy tzv. sekundárních obětí. 

5.1. Způsob a rozsah odčinění nemajetkové újmy  

Jak jiţ bylo zmíněno o nemajetkové újmě obecně v kapitole 4.2.2., i nemajetkovou 

újmu vzniklou při ublíţení na zdraví z povahy věci nelze, na rozdíl od náhrady škody, 

odčinit naturální restitucí, jelikoţ vyčíslit zásah do osobnostních práv člověka prakticky 

není moţné. Odčinění takové nemajetkové újmy bude tedy vţdy kompenzací, která 

bude mít podobu přiměřeného zadostiučinění.210
 V případě nemajetkové újmy na zdraví 

bude mít přiměřené zadostiučinění vţdy podobu peněţitého plnění, jak ostatně plyne 

z ustanovení § 2958 OZ. Jiný způsob by totiţ ve smyslu ustanovení § 2951 odst. 2 věta 

druhá OZ nedovedl dostatečně a skutečně odčinit takovou způsobenou nemajetkovou 

újmu. Takové poskytnuté zadostiučinění má poškozenému především kompenzovat jen 
                                                 

209
 § 2958 OZ 

210
 § 2951 odst. 2 OZ  
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obtíţně měřitelnou a vyčíslitelnou nemajetkovou újmu, která mu vznikla na jeho 

přirozeném právu.211
 

Vyčíslení výše kompenzace nemajetkové újmy na zdraví peněţním ekvivalentem a 

její prokázání je velice obtíţné, ne-li dokonce nemoţné, a bude tak na soudci, aby ji 

určil ve smyslu ustanovení § 2955 OZ spravedlivě na základě své volné úvahy 

s ohledem na okolnosti daného případu, kdy budou zkoumány především okolnosti, za 

nichţ k zásahu došlo, intenzita zásahu a jeho dopady na ţivot a zdraví poškozeného.
212

  

S ohledem na přijetí nové právní úpravy OZ, bylo ke dni nabytí jeho účinnosti 

ustoupeno od určování výše přiměřeného zadostiučinění v podobě bolestného a ztíţení 

společenského uplatnění ve smyslu ustanovení § 444 odst. 2 a 3 OZ 1964 na základě 

podzákonného právního předpisu, konkrétně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 

440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztíţení společenského uplatnění, ve znění 

pozdějších předpisů. Tím bylo definitivně ponecháno na volné úvaze soudu, aby o 

přiznání konkrétní výše přiměřeného zadostiučinění rozhodoval ve světle dosavadní 

judikatury, principu proporcionality a principu předvídatelnosti, vţdy s ohledem na 

specifika daného případu. Soudce musí při svém rozhodování o výši přiměřeného 

zadostiučinění vzít v úvahu, ţe přiznaným přiměřeným zadostiučiněním by měly být 

odčiněny i případné specifické okolnosti, za nichţ škůdce jednal a které znásobily újmu 

vzniklou poškozenému na jeho zdraví. Dle dikce ustanovení § 2957 OZ se jedná o tzv. 

okolnosti zvláštního zřetele hodné, které reprezentují onu kvalitu škůdcova jednání a dle 

demonstrativního výčtu předmětného ustanovení jsou jimi míněny případy způsobení 

újmy úmyslně, s vyuţitím lsti, hrozby poškozenému či znásobení újmy v důsledku 

diskriminace poškozeného s ohledem na jeho zdravotní stav, pohlaví, etnický původ a 

další obdobné důvody, kdy se vezme v úvahu i důvodná obava poškozeného o svůj 

ţivot a zdraví.213
 Bude záleţet na úvaze soudce, zda prokázané okolnosti bude 

povaţovat za okolnosti zvláštního zřetele hodné a přizná poškozenému takovou výši 

odčinění, která tyto okolnosti zohlední. 
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Povinnost poskytovatele zdravotních sluţeb odčinit nemajetkovou újmu na zdraví 

člověka je ve smyslu ustanovení § 2956 OZ jeho zákonnou povinností a bude tedy 

povinen k jejímu odčinění vţdy, pokud bude prokázáno, ţe svým zaviněným 

protiprávním jednáním způsobil pacientovi újmu na zdraví. Podmínky pro poskytnutí 

přiměřeného zadostiučinění jakoţto formy odčinění této újmy se posoudí obdobně dle 

ustanovení o povinnosti k náhradě škody.214,215 Pro oblast náhrady nemajetkové újmy 

při ublíţení na zdraví tak OZ přinesl zcela zásadní pozitivní změny. OZ 1964 se drţel 

zcela nekoncepčně striktní diferenciace náhrady škody a odčinění nemajetkové újmy, a 

tedy nemajetková újma v podobě zásahu do osobnostních práv poškozeného pacienta 

byla odškodňována zvlášť v samostatném soudním řízení.216
 OZ tuto dvojkolejnost 

odstranil, kdyţ sjednotil výše uvedené nároky do společné právní úpravy v rámci 

nároků vzniklých při újmě na zdraví či usmrcení. Tento počin má dosah i ve způsobu 

uplatňování jednotlivých nároků, kdy poškozený má moţnost ţádat odčinění 

nemajetkové újmy na zdraví v podobě bolestného, ztíţení společenského uplatnění a 

dalších nemajetkových újem v jednom řízení najednou, a to v rámci jedné peněţité 

náhrady bez nutnosti upřesnění, jaké částky z jednotlivých titulů poţaduje.217
 

Základem pro určení rozsahu povinnosti k odčinění nemajetkové újmy na zdraví je 

generální klauzule zakotvená v ustanovení § 2956 OZ, která se vztahuje obecně na 

určení rozsahu povinnosti k náhradě újmy na jakémkoli přirozeném právu člověka, tedy 

i na ţivotě a zdraví. Toto ustanovení jasně stanoví, ţe v případě prokázaného škůdcova 

zásahu do přirozených práv člověka, tedy i do jeho ţivota a zdraví, vzniká škůdci 

povinnost tento zásah odčinit a nahradit, vedle škody tímto zásahem vzniklé, i 

nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku takového zásahu, přičemţ v rámci odčinění 

nemajetkové újmy je škůdce povinen odčinit i duševní útrapy způsobené 

poškozenému.218
 Co lze pokládat za duševní útrapy, to výstiţně definoval P. 

Svejkovský jako: „[…] stav, kdy vnímání účinků zásahu přesáhne běžnou úroveň 

                                                 
214
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diskomfortu a projeví se v silnější intenzitě pociťovaných nesnází již jako bolestně 

prožívaná záležitost.“219
 

Po zrušení náhradové vyhlášky tak zůstala právní úprava oblasti náhrady 

nemajetkové újmy při ublíţení na zdraví výlučně na OZ a rozhodovací praxi samotných 

soudců. V porovnání s náhradovou vyhláškou je totiţ právní úprava v OZ mnohem 

úspornější a obecnější, kdy v ustanovení § 2958 pracuje s velmi neurčitými pojmy, 

jejichţ definice není nikde jasně zakotvena, coţ vede k neurčitosti pro adresáty i soudce, 

kteří tato ustanovení mají vykládat a aplikovat. V případě náhrady nemajetkové újmy 

poškozeného při ublíţení na zdraví hovoří tedy pouze obecně o povinnosti škůdce k 

plnému odčinění takové újmy poškozenému. Je zřejmé, ţe takové odčinění bude jen 

velmi obtíţně vyčíslitelné konkrétní peněţní částkou, která by plně vyváţila utrpení, 

které poškozený vytrpěl. Peněţitá kompenzace má tak pro poškozeného význam 

především tím, ţe mu poskytne finanční prostředky, díky nimţ si bude moci zpříjemnit 

následný ţivot a zmírnit tak proţité utrpení.220
 Vedle poţadavku plného odčinění 

nemajetkové újmy poškozeného zákonodárce vznáší subsidiární poţadavek odčinění 

takové újmy dle zásad slušnosti. Jaký motiv měl zákonodárce při vznesení poţadavku 

zásad slušnosti se lze jen domnívat, avšak dle komentářové literatury tento poţadavek 

lze nejspíše vykládat v tom smyslu, ţe při určování výše peněţité kompenzace by měl 

soudce přikládat váhu osobě poškozeného a jím vytrpěným imateriálním újmám.221
 Zdá 

se, ţe jde o určitý korektiv dobrých mravů, jímţ by se měl soudce při rozhodování o 

výši takové peněţité kompenzace v konkrétním případě řídit.222
 

Pokud poškozenému pacientovi vznikne nemajetková újma při ublíţení na zdraví 

způsobená protiprávním jednáním lékaře, pak bude lékař povinen odčinit: „[…] újmu 

poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové 

újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí 

mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví 
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 SVEJKOVSKÝ, J., VOJTEK, P., ARNOŠTOVÁ T. a kol. Zdravotnictví a právo. Praha: C. H. Beck, 

2016, s. 360 – 361. 
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se podle zásad slušnosti.“223
 Kompenzovány by tedy poškozenému pacientovi měly být: 

bolest a ztíţení společenského uplatnění, pokud pro něj znamená překáţku lepší 

budoucnosti. Nadto však OZ v rámci odčinění duševních útrap počítá i s odčiněním 

dalších nemajetkových újem. Tato obecná blíţe nespecifikovaná kategorie nechává 

poškozenému prostor pro uváţení, které další nároky vůči poskytovateli vznese, a taktéţ 

soudci na volné úvaze, zda tyto vznesené nároky poškozenému přizná. Smyslem takové 

právní úpravy byl úmysl zákonodárce poskytnutím přiměřeného zadostiučinění plně 

odčinit veškerou imateriální újmu na zdraví, která poškozenému protiprávním jednáním 

škůdce vznikla, slovy komentářové literatury odčinit veškeré strádání a utrpení, které 

musel postiţený snášet v důsledku ublíţení na zdraví.224
  

5.2. Určení výše přiměřeného zadostiučinění k odčinění nemajetkové 
újmy při ublížení na zdraví a role Metodiky 

Jak jiţ bylo zmíněno, do přijetí OZ byla náhrada nemajetkové újmy na zdraví, 

konkrétně bolestného a ztíţení společenského uplatnění, určována ve smyslu ustanovení 

§ 444 odst. 2 a 3 OZ 1964 pomocí náhradové vyhlášky. Ta nebyla šetřena kritikou 

v odborných kruzích a zrušena225
 právě nabytím účinnosti OZ. Důvodová zpráva k OZ 

zdůvodňuje upuštění od takového pojetí odčinění nemajetkové újmy tím, ţe není 

moţné, aby byly všechny případy řešeny shodně bez ohledu na jejich specifika a nadto 

na základě podzákonného právního předpisu, čímţ je mj. omezována nezávislost soudní 

moci mocí výkonnou. Zároveň byla vyřčena premisa, ţe by mělo být ponecháno na 

volné úvaze soudu, aby rozhodl o výši náhrady vţdy s ohledem na konkrétní případ.226
 

Tuto nastalou změnu ostatně předznamenala jiţ rozhodovací praxe Ústavního soudu 

ČR227
 ještě za doby účinnosti OZ 1964, kdy v několika svých rozhodnutích se tyto 

soudy zpochybnily správnost určování výše peněţitých kompenzací dle stávajících 

právních předpisů a vyjádřily tedy přesvědčení, ţe není moţné stanovit výši odčinění 
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 HULMÁK, M a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo: Zvláštní část (§ 2055 - 3014). Komentář. 
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 § 3080, bod 237. a 238. OZ 
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 Konsolidovaná verze důvodové zprávy k občanskému zákoníku [online]. 2013 [cit. 2018-09-15]. 
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nemajetkové újmy při ublíţení na zdraví či usmrcení plošně a jednotně pro všechny 

případy bez ohledu na jejich daná specifika a v případě usmrcení nadto konkrétními 

peněţními částkami. Otevřely tak v odůvodněných případech prostor pro přiznávání 

vyšších peněţitých náhrad při zachování principu proporcionality, a to ještě za účinnosti 

OZ 1964 a platnosti náhradové vyhlášky. Postoj Ústavního soudu ČR v této oblasti by 

však mohl naráţet na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR, pro který je při 

rozhodování o výši odčinění nemajetkové újmy při ublíţení na zdraví primárním 

principem princip v obdobných případech rozhodovat obdobně resp. předvídatelnost 

soudních rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 13 OZ.    

Přijetí OZ, který oblast náhrady nemajetkové újmy při ublíţení na zdraví upravoval 

s pouţitím velice nekonkrétních a obecných pojmů, a zrušení náhradové vyhlášky 

rozhodně neznamenaly naprosté právní vakuum a diskontinuitu soudních rozhodnutí 

v oblasti odčinění nemajetkové újmy vzniklé při ublíţení na zdraví. Pro tuto oblast bylo 

v ČR vytvořeno poměrně pevné zázemí soudní judikaturou vycházející z náhradové 

vyhlášky, která mohla být bezesporu pouţitelná i po 1. 1. 2014. Obava Společnosti 

medicínského práva z moţných budoucích nepředvídatelných a nejednotných 

rozhodnutí obecných soudů a taktéţ obavy a tlak zástupců pojistitelů, právnických 

profesí či lékařů z právní nejistoty, která by dle jejich mínění po zrušení náhradové 

vyhlášky mohla vzniknout, v konečném důsledku vyústily ve vytvoření dokumentu, 

který měl představovat metodický návod k určování výše nemajetkové újmy, konkrétně 

bolestného a ztíţení společenského uplatnění. Tak vznikla Metodika k náhradě 

nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztíţení společenského uplatnění dle § 2958 OZ), 

kterou dne 12. 3. 2014 vzalo na vědomí občanskoprávní kolegium Nejvyššího soudu 

ČR. Jak sám Nejvyšší soud ČR předestřel, Metodika je svým charakterem 

doporučujícím nezávazným dokumentem a má být pomůckou pro naplnění zásady 

slušnosti deklarované v ustanovení § 2958 OZ.228
 Tuto nastalou situaci v oblasti 

určování výše odčinění nemajetkové újmy při ublíţení na zdraví předznamenali jiţ 

tvůrci Důvodové zprávy k OZ, kteří se vyjádřili v tom smyslu, ţe pokud soudci pociťují 
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potřebu mít nějaké vodítko pro určování nemajetkové újmy v této oblasti, nechť si 

vytvoří určitá pravidla, dle kterých budou následně postupovat. 229
 

Metodika je koncipována tak, ţe rozebírá komplexním způsobem z medicínského 

hlediska jednotlivé újmy na zdraví poškozeného pacienta a jim přiřazuje bodová 

ohodnocení, čímţ nastavuje vzájemnou proporcionalitu těchto újem. Před jejím 

uplatněním je primárně vyţadováno podrobné skutkové zjištění pacientova zdravotního 

stavu lékařem, aby byl soudci vytvořen relevantní podklad pro rozhodnutí.230
 Metodika 

se při výpočtu výše přiměřeného zadostiučinění jeví oproti náhradové vyhlášce 

jako objektivnější, jelikoţ bere větší zřetel na individualitu a poměry poškozeného. 

Zásadní odlišnost tkví ve stanovení hodnoty jednoho bodu, kdy náhradová vyhláška 

stanovovala hodnotu jednoho bodu pevně a neměnně s moţností ojedinělého 

mimořádného zvýšení náhrady soudem (avšak řádně odůvodněného). Metodika je 

oproti náhradové vyhlášce zaloţena na mechanismu, kdy hodnota jednoho bodu kolísá 

v závislosti na hodnotě 1 % průměrné hrubé měsíční nominální mzdy, která je odvislá 

od počtu zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, 

v němţ vznikl nárok na odškodnění.231
 Zároveň je však třeba zmínit, ţe Metodiku lze 

vztáhnout pouze na případy určování výše bolestného a ztíţení společenského uplatnění, 

nikoli na případy odčinění újmy na zdraví vzniklé v pracovněprávních vztazích při 

výkonu závislé práce232
 a nepouţije se ani na určení výše odčinění duševních útrap 

poškozeného či osob poškozenému blízkých. Při pouţití Metodiky však soudce při 

úvaze o výši náhrady v konkrétním případě musí vycházet ze zákonného poţadavku 

plného odčinění vytrpěné bolesti s důrazem na ohleduplnost vůči poškozenému 

pacientovi.
233

 

Obecné soudy při určování výše přiměřeného zadostiučinění za bolest a ztíţení 

společenského uplatnění Metodiku mnohdy vyuţívají a k jejímu vyuţívání ve svých 
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rozhodnutích nepřímo nabádají i Nejvyšší soud ČR a Ústavní soud ČR234
. I přes tyto 

skutečnosti však Metodika i nadále zůstává pouze nezávazným dokumentem a konečné 

rozhodnutí o způsobu určení výše přiznaného přiměřeného zadostiučinění i nadále 

zůstává v rukou jednotlivých soudců, kteří jsou omezeni jen principem proporcionality 

a zásadou předvídatelnosti. Nejvyšší soud ČR ve spolupráci s Centrem dopravního 

výzkumu, v. v. i. vytvořili on-line webovou aplikaci
235

, v níţ lze najít přehled soudních 

rozhodnutí, která se týkají mj. nároků na odčinění bolesti, ztíţení společenského 

uplatnění, ale téţ nároků pozůstalých při usmrcení osoby, která lze filtrovat dle určitých 

kategorií. Tato aplikace umoţňuje najít i taková soudní rozhodnutí obecných soudů 

týkající se této problematiky, která jsou jindy jen obtíţně dohledatelná. Dle Nejvyššího 

soudu ČR by i tato aplikace měla stejně jako Metodika slouţit ke sjednocování 

rozhodovací praxe soudů, k předvídatelnosti soudních rozhodnutí a posílení právní 

jistoty ve smyslu ustanovení § 13 OZ. 

5.2.1. Nárok poškozeného pacienta a určení jeho výše dle Metodiky 

5.2.1.1. Bolestné 

Bolestné je jedním z moţných způsobů odčinění imateriální újmy při ublíţení na 

zdraví, kterým má být odčiněna vytrpěná fyzická bolest a téţ negativní stavy, které jsou 

průvodním příznakem zvolené léčby a pro poškozeného představují jistou míru 

obvyklého omezení. Takovými stavy, které budou v podobě bolestného odškodněny, 

mohou být diskomfort, stres nebo obtíţe spojené s utrpěnou zdravotní újmou, a to 

v rozsahu, v jakém obvykle souvisí s bolestivými stavy.236
 Definici pojmu bolest

237
  

český právní řád v současné době nenabízí. Lze však říci, ţe bolestí se obecně rozumí: 

„subjektivní nepříjemný pocit, psychický stav, který je spojen s poruchou běžného 

fungování fyziologických procesů (fyzická bolest), může však mít i čistě psychické 

příčiny (psychická bolest, duševní útrapy).“ Bolestným však bude odškodňována pouze 
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bolest fyzická. Psychická bolest bude na základě ustanovení § 2956 OZ odškodňována 

jako jiná nemajetková újma dle ustanovení § 2958 OZ.238
  

 Pokud jde o výši bolestného, tak ta musí dle dikce ustanovení § 2958 OZ 

pacientovi plně vyváţit vytrpěné bolesti. Míra a přítomnost bolesti je čistě subjektivním 

pocitem poškozeného pacienta. Není tedy objektivně zjistitelná a lze na ni usuzovat 

pouze z vnějších projevů. Dle komentářové literatury by při určování výše bolestného 

měly být zohledněny okolnosti daného případu, avšak primárně by měla být brána v 

úvahu jistá objektivní kritéria, z nichţ by se mělo při určování výše bolestného 

vycházet. Zákonodárce za ně na základě rakouské inspirace povaţuje především způsob 

ublíţení na zdraví, jeho rozsah a závaţnost. Z nich lze pak pomocí znaleckého posudku 

usoudit právě na intenzitu a dobu trvání bolesti, jejichţ znalost by měla být důleţitým 

podkladem pro rozhodování o výši přiznané peněţité kompenzace v podobě bolestného. 

Díky tomu by soudce mohl rozhodovat předvídatelně a obdobné případy obdobně ve 

smyslu ustanovení § 13 OZ. Při určování trvání bolesti by však měl brát v úvahu i věk 

poškozeného pacienta, aby v případě doţivotně proţívaných bolestivých stavů 

nedocházelo ke zvýhodňování mladších osob.239
 

Určitým korektivem pro soudce při jeho rozhodování je zásada slušnosti, která se 

při určování výše odčinění vytrpěných bolestí pouţije prakticky pokaţdé, protoţe si lze 

jen stěţí představit, ţe by peněţitá kompenzace dokázala plně odčinit bolesti, kterým 

byl poškozený vystaven. Nic dalšího zákon nestanoví. Pomůckou pro soudy při 

stanovování výše bolestného můţe být Metodika, která je však, jak jiţ bylo zmíněno, 

nezávazným doporučujícím dokumentem, který nemá sílu zákona ani podzákonného 

právního předpisu, avšak z jiţ vydaných soudních rozhodnutí obecných soudů je patrné, 

ţe ji soudci vyuţívají.  

Metodika pro určování výše bolestného u jednotlivých stavů bolesti vyšla z původní 

náhradové vyhlášky a obsahuje tedy seznam bolestivých stavů a jim přiřazuje určité 

počty bodů. Odlišností oproti náhradové vyhlášce je však hodnota jednoho bodu, kterou 

Metodika stanovila na dvojnásobek původní hodnoty jednoho bodu, coţ mělo mj. za 

následek změnu poměru jednotlivých poškození zdraví vůči sobě navzájem a taktéţ 

navýšení přiznávané kompenzace nemajetkových újem na zdraví. Velice účelnou se jeví 
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moţnost zohlednit případné komplikace bolestivého stavu u konkrétního pacienta, která 

se projevuje v moţném zvýšení bolestného aţ o 20 %. Nadto lze bolestné ještě navýšit, 

a to v případě potřeby odčinění okolností hodných zvláštního zřetele ve smyslu 

ustanovení § 2957 OZ.  

Výrazná změna oproti právní úpravě OZ 1964 nastala pro případy, kdy poškozený 

zemře a sám se nebude moci domáhat svého nároku v podobě bolestného, které před 

svou smrtí vytrpěl. V tomto případě, ač se jedná o nárok ryze osobního charakteru 

spjatý s osobou poškozeného, dochází k přechodu na jeho dědice za předpokladu, ţe 

nedojde k odmítnutí dědictví. Obdobně toto ustanovení lze aplikovat i na ztíţení 

společenského uplatnění.240
 

Tento způsob určování výše bolestného však někteří odborníci povaţují za 

nedostatečný a poukazují na jeho neobjektivitu, kdy nejsou zohledněny důleţité 

okolnosti daného případu, jimiţ jsou především právě jiţ výše zmíněná intenzita bolesti 

či doba jejího trvání.241
  

5.2.1.2. Odčinění ztížení společenského uplatnění 

Ztíţením společenského uplatnění, které je téţ nemajetkovou újmou dle OZ, se 

rozumí do budoucna trvale ztracená nebo omezená moţnost poškozeného pacienta 

vykonávat činnosti v různých oblastech jeho ţivota (rodinného, pracovního, 

společenského či sportovního). Hlavním účelem poskytnutí náhrady za ztíţení 

společenského uplatnění tak bude nemoţnost plnohodnotně fungovat ve 

vyjmenovaných oblastech lidského ţivota a dále je rozvíjet s ohledem na trvalé 

poškození zdraví. 

Při určování výše odčinění ztíţení společenského uplatnění dle Metodiky se 

neberou v úvahu jednotlivé bolestivé stavy, avšak je posuzováno, jakým způsobem dané 

trvalé poškození zdraví omezilo pacientův následný ţivot.242
 Míru pacientova omezení 

není moţné zjistit ihned po jeho vzniku, ale je třeba ji hodnotit aţ po podstoupení 

léčebného procesu a ustálení pacientova zdravotního stavu. Při určování rozsahu ztíţení 

                                                 
240

 § 1475 odst. 2 OZ 
241

 ŢĎÁREK, R., TĚŠINOVÁ, J. a kol. Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví. 1. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2015, s. 22 - 23. ISBN 978-80-7400-280-9.  
242

 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 325. 
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společenského uplatnění je tak poměřován ţivot poškozeného před ublíţením na zdraví 

a způsob jeho ţivota po podstoupené léčbě, kdy se ustálil jeho zdravotní stav.
243

 

Aby mohla být přiznána finanční kompenzace této nemajetkové újmy, musí 

poškození zdraví představovat pro poškozeného překáţku lepší budoucnosti. Tento 

pojem se zdá být vágním, avšak dle komentářové literatury jde v podstatě o shodnou 

úpravu s OZ 1964 a míní se jím trvalá ztráta moţnosti se z důvodu nenávratného 

poškození zdraví a přetrvávajících zdravotních omezení zapojit do nejrůznějších oblastí 

ţivota a dění ve společnosti. Jde především o posuzování soběstačnosti poškozeného ve 

smyslu obstarávání si základních ţivotních a sociálních potřeb a téţ zapojení do 

různých oblastí společenského ţivota. Výše odčinění má zohlednit povahu následků a 

jejich předpokládaný dopad do budoucího ţivota.244
 

Při určování výše kompenzace za ztíţení společenského uplatnění můţe soudce jako 

vodítko pouţít Metodiku, avšak na rozdíl od úpravy odčinění bolesti, která byla 

v nepatrně pozměněné podobě prakticky převzata z náhradové vyhlášky, úprava 

odčinění ztíţení společenského uplatnění je v Metodice zpracováno zcela nově. Vychází 

z Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, která byla 

vytvořena Světovou zdravotnickou organizací, konkrétně z její 3. části nazvané Aktivity 

a participace.
245

 Byl tak zvolen naprosto odlišný systém, kdy došlo k ustoupení od 

bodového hodnocení nezohledňujícího důsledně okolnosti daného případu. Nový 

systém je zaloţen na procentním vyjádření ztráty ţivotních příleţitostí pro jednotlivé 

poloţky v kaţdé z devíti oblastí lidského ţivota246
, a to na škále od 0 do 100 %. Na 

základě tohoto hodnocení je určen jeden z pěti stupňů závaţnosti (od 0 do 4)
247

 

vyjadřující, jakou míru obtíţnosti pro poškozeného jednotlivá aktivita po vzniku újmy 

na zdraví znamená. Následně se pomocí váţeného průměru vypočte celkové procentní 

omezení poškozeného pacienta. Nejvyšší částka, kterou je moţné přiznat v případě 

maximálního stupně omezení ve všech oblastech ţivota, činí přibliţně 10 300 000 Kč. 
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 HULMÁK, M a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo: Zvláštní část (§ 2055 - 3014). Komentář. 

1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. s. 1709. 
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 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: Komentář. Svazek VI. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 1109. 
245

 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf. 
246

 Jde o oblasti: učení se aplikace znalostí, všeobecné úkoly a poţadavky, komunikace, pohyblivost, péče 
o sebe, ţivot v domácnosti, mezilidská jednání a vztahy, hlavní oblasti ţivota, ţivot komunitní, sociální a 
občanský. 
247

 Stupně obtíţnosti aktivit: ţádný, lehký, středně těţký, těţký, úplný.  



  

70 

 

Při porovnání této částky kaţdoročně od doby existence Metodiky je patrné, ţe dochází 

k jejímu navyšování z důvodu zvyšování hodnoty průměrné hrubé měsíční nominální 

mzdy přepočtené na počet zaměstnanců. 

Výjimečně můţe soudce základní částku s ohledem na okolnosti konkrétního 

případu navýšit např. s ohledem na věk poškozeného, ztrátu ojedinělé pracovní 

příleţitosti či pokud k újmě došlo za okolností hodných zvláštního zřetele ve smyslu 

ustanovení § 2957 OZ, avšak maximálně do výše dvojnásobku základní částky. Účelem 

volby tohoto nového systému odčiňování ztíţení společenského uplatnění je umoţnit 

poškozenému se v co nejvyšší moţné míře zapojit do běţného ţivota.248
  

5.2.1.3. Odčinění dalších nemajetkových újem (duševních útrap) 

Tato kategorie je dle komentářové literatury oblastí odčinění nemajetkové újmy na 

zdraví, která je dosti neurčitá. S největší pravděpodobností se tak jedná o zbytkovou 

kategorii, díky níţ budou odčiněny opravdu všechny nemajetkové újmy na zdraví 

člověka související se zásahem do jeho tělesné a duševní integrity, které nespadají do 

kategorie odčinění bolesti a ztíţení společenského uplatnění. Dle názorů odborné 

veřejnosti by přiznání odčinění nemajetkové újmy dle této zbytkové kategorie mělo být 

spíše výjimkou, kdy danou nemajetkovou újmu na zdraví nebude moţné odčinit jiným 

způsobem, a to z důvodu, aby se nevytvářela moţnost cíleně se vyhýbat obcházení 

Metodiky, která se na tyto případy z logiky věci neuplatní. 

Kategorií další nemajetkové újmy je tak ve smyslu ustanovení § 2958 OZ míněn 

zásah do osobní integrity poškozeného, který nevykazuje znaky bolesti a trvalosti, avšak 

pro poškozeného pacienta představuje dočasné omezení v jeho dosavadním běţném 

ţivotě (např. fixace končetiny, dieta, hospitalizace), kdy poškozený toto omezení vnímá 

natolik intenzivně, ţe mu zákon přiznává kompenzaci.249
 Jde o specifické okolnosti 

mimo rámec obvyklého průběhu léčby a stabilizace zdravotního stavu, které nenastávají 

pravidelně, ale zvyšují intenzitu utrpěné újmy na zdraví nad obvyklou míru.250
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 Nejvyšší soud. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztíţení společenského 
uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku): C. Aktivity a participace [online]. In: nsoud.cz, 2014 [cit. 

2018-09-10]. Dostupné z: 
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika.  
249

 HULMÁK, M a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo: Zvláštní část (§ 2055 - 3014). Komentář. 

1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 1108. 
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 ČESKO. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU. Databáze judikatury k náhradě újmy na zdraví 
[online]. CDV, ©2017 [cit. 2018-09-05] Dostupné z: https://www.datanu.cz/abeceda-metodiky-

nejvyssiho-soudu/.  
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Budou sem spadat taktéţ obtíţe, které překračují obvyklou zátěţ při konkrétním 

zvoleném způsobu léčby, které jiţ nelze odškodnit v rámci bolestného (např. diskomfort 

při délce hospitalizace přesahující obvyklou mez či selhání funkce orgánů následkem 

úrazu, které nebolí, ale ohrozí pacienta na ţivotě). Dále do této kategorie budou spadat i 

újmy, které jsou vyvolány nevratným zásahem do organismu poškozeného pacienta 

(např. ztráta ledviny či sleziny), avšak nezpůsobí trvalé následky, tedy bude 

kompenzováno samotné vědomí poškozeného o tomto nevratném zásahu. Jiným 

příkladem můţe být újma na zdraví vzniklá poškozenému pacientu, jejíţ následky 

budou zhojeny podáváním léčivých přípravků zajišujících poškozenému běţný ţivot 

bez omezení. Zde můţe být odškodněn v rámci další nemajetkové újmy diskomfort či 

riziko spojené s potřebou trvalé medikace. Půjde však vţdy o takové nemajetkové újmy, 

které nebude moţné odškodnit v rámci ztíţení společenského uplatnění, protoţe 

poškozením zdraví pacientovi nevznikne překáţka lepší budoucnosti ve smyslu 

ustanovení § 2958.
251

 

5.3. Odčinění nemajetkové újmy tzv. sekundárních obětí 

OZ počítá s odčiněním nemajetkové újmy i tzv. sekundárních obětí, a to hned ve 

dvou případech, kdy nároky z nich vzešlé mohou existovat vedle sebe a mohou tedy být 

z titulu jedné škodné události přiznány zároveň. 

Prvním případem je situace, kdy protiprávním jednáním lékaře dojde k úmrtí 

pacienta, příp. k jeho zvlášť závaţnému ublíţení na zdraví. Pak bude lékař povinen 

odčinit tzv. reflexní újmu, tedy způsobené duševní útrapy, manţelu, rodiči, dítěti či jiné 

osobě poškozenému blízké252. Při určování výše takové peněţité kompenzace bude 

soudce postupovat shodně jako v případě určování výše přiměřeného zadostiučinění za 

způsobenou nemajetkovou újmu poškozenému pacientovi, tedy s cílem, aby soudem 

přiznaná peněţní částka kompenzovala její utrpení způsobené ztrátou blízké osoby či 

zvlášť závaţným ublíţením na zdraví blízké osoby. Dosaţení takového stavu je, jak jiţ 

bylo téţ zmíněno, prakticky nemoţné, tudíţ i zde se pouţije korektiv zásad slušnosti. 
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 ŢĎÁREK, R., TĚŠINOVÁ, J. a kol. Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví. 1. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2015, s. 51.  
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 Osobou blízkou se dle ustanovení § 22 OZ rozumí: „příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo 
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Případem zvlášť závaţného ublíţení na zdraví bude jistě stav poškozeného pacienta, u 

nějţ v důsledku prokázaného nesprávného lékařského postupu v podobě včasného 

neodhalení rozsáhlé mozkové příhody došlo k nevratnému poškození funkcí mozku a 

poškozený pacient zůstal upoután na lůţko a odkázán na komplexní péči druhé osoby.  

Koho však měl zákonodárce na mysli, kdyţ chtěl ve smyslu § 2959 OZ odškodnit 

osobu blízkou. Poměrně logickou argumentaci přináší O. Pavelek, který říká, ţe je třeba 

okruh těchto osob chápat v širším slova smyslu a brát v úvahu především faktický vztah 

mezi poškozeným a usmrceným, potaţmo intenzitu takového vztahu. Ve světle této 

premisy pak za osobou blízkou lze povaţovat např. i dlouholetého kamaráda, jehoţ 

vztah k usmrcenému můţe být svou intenzitou postaven na roveň vztahu 

sourozeneckému. Soudce by tedy při posuzování osob blízkých měl primárně vycházet 

z faktického vztahu dvou osob a nespokojit se pouze s prokázaným vztahem formálním, 

tedy příbuzenským. V konečném důsledku však bude na volném uváţení soudce253
, 

koho za takovou osobu blízkou v konkrétním případě pojme. Měl by vycházet z 

okolností daného případu, ale brát téţ na zřetel korektiv zásady proporcionality a zásady 

legitimního očekávání, čímţ bude naplněn poţadavek zákonodárce na odškodnění podle 

zásad slušnosti deklarovaný v ustanovení § 2959 OZ.254
  

Tato právní úprava OZ nahradila právní úpravu § 444 odst. 3 OZ 1964 v oblasti 

odčinění nemajetkové újmy osobě zemřelému blízké, kde byla náhrada pro pozůstalé 

stanovena pevně určenými jednorázovými částkami255, které nezohledňovaly okolnosti 

konkrétního případu, coţ bylo předmětem kritiky mj. i Ústavního soudu ČR.256
 Kaţdý 

případ totiţ vykazuje natolik specifické znaky, ţe není moţné stanovit pro 
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 Nejvyšší soud ČR ve svých rozhodnutích zdůraznil kontinuitu s právním stavem před přijetím OZ. 
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však likvidační (srov. nález Ústavního soudu ČR ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 2844/14). 
254

 PAVELEK, Ondřej. Náhrada nemajetkové újmy při usmrcení. Bulletin advokacie. 2017, č. 12, s. 31. 

ISSN 1210 - 6348. 
255

 Náhrada manţelovi nebo manţelce ve výši 240 000 Kč, kaţdému dítěti 240 000 Kč, kaţdému rodiči 
240 000 Kč, kaţdému rodiči při ztrátě počatého a dosud nenarozeného dítěte 85 000 Kč, kaţdému 
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době vzniku události, která byla příčinou škody na zdraví s následkem jeho smrti 240 000 Kč.  
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 Ústavní soud ČR se ve svém nálezu ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 16/04 vyjádřil v tom smyslu, ţe 
výši odškodnění při usmrcení člověka dle ustanovení § 444 odst. 3 OZ 1964 nelze povaţovat za konečnou 

a v případě nedostatečné zákonné výše satisfakce Ústavní soud ČR dovodil moţnost oprávněným osobám 
domáhat se další satisfakce nad rámec té zákonné, a to prostřednictvím ţalob na ochranu osobnosti.  
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odškodňování pevné částky resp. způsoby výpočtů náhrad právními předpisy.257
 V OZ 

jiţ pevné paušální částky jako odčinění duševních útrap osobám zemřelému pacientovi 

blízkým stanoveny nejsou. Při rozhodování o výši peněţité satisfakce tzv. sekundárních 

obětí tak soudce bude vycházet zejména z okolností daného případu, kvality a intenzity 

rodinných vztahů, závaţnosti následků způsobených zásahem do těchto vztahů, jakým 

způsobem došlo ke zvlášť závaţnému ublíţení na zdraví (resp. smrti).258
 Významnou 

roli při stanovení výše odčinění můţe hrát i věk poškozeného a sekundárních obětí, 

případné další přiznané satisfakce, postoj škůdce, míra spoluzavinění poškozeného a 

další faktory.
259

 

OZ je vystavěn na zásadě plného odčinění nemajetkové újmy při ublíţení na zdraví 

a usmrcení, kterou je moţno chápat nejen ve smyslu co nejadekvátnějšího odčinění 

takové nemajetkové újmy konkrétní osoby, ale téţ ve smyslu odčinění nemajetkové 

újmy všech takových osob, kterým určitým protiprávním jednáním lékaře nějaká 

nemajetková újma vznikne. Tato zásada je naplněna ustanovením § 2971 OZ, které je 

obecnější právní úpravou moţného přiznání odčinění nemajetkové újmy tzv. 

sekundárním obětem, která dopadne na případy, které nebudou odčiněny v rámci 

ustanovení § 2959 OZ. Uplatní se tedy i v jiných případech, neţ pouze u zvlášť 

závaţného ublíţení na zdraví či usmrcení a dopadá na specifické situace způsobení 

újmy na zdraví, kterou nelze odčinit jiným způsobem. Jde zejména o případy, kdy 

škůdce porušil z hrubé nedbalosti nějakou svou důleţitou právní povinnost, anebo 

pokud způsobil újmu na zdraví s úmyslem někomu ublíţit, pomstít se či z jiné zvlášť 

zavrţeníhodné pohnutky. Podmínkou přiznání odčinění takové nemajetkové újmy je 

však skutečnost, ţe se taková újma dotýká sekundární oběti natolik intenzivně, ţe jí 

vnímá jako své osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit. Důleţitý zde bude zákonný 

poţadavek zvláštních okolností, které tu byly přítomny při škodné události, které zákon 

vypočítává demonstrativním výčtem.260
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Závěr 

Tato diplomová práce si kladla za cíl představit občanskoprávní odpovědnost za 

újmu na zdraví člověka vzniklou v důsledku protiprávního jednání lékaře resp. 

poskytovatele zdravotních sluţeb v průběhu poskytování zdravotních sluţeb, přičemţ 

zaměření této práce spočívá v rozebrání samotné povahy specifického vztahu lékaře a 

pacienta a podmínek, jejichţ splnění je nutné k dovození povinnosti poskytovatele 

zdravotních sluţeb k náhradě újmy na zdraví pacienta. Tato problematika byla 

rozebrána a hodnocena de lege lata z pohledu právní úpravy ač poměrně nové, tak jiţ 

několik let účinné a promítající se do praxe s akcentem na zamyšlení se nad moţným 

vývojem budoucí právní úpravy de lege ferenda. Jako dílčí cíl bylo vytyčeno rozebrání 

újmy, jakoţto následku protiprávního jednání lékaře, a to konkrétně újmy nemajetkové 

vzniklé v důsledku ublíţení na zdraví pacientu či osobám jemu blízkým. Její odčinění 

přináší v praxi řadu otazníků, jelikoţ neexistuje jakýkoli závazný právní předpis, který 

by stanovil pravidla pro určení výše přiměřeného zadostiučinění jako kompenzaci 

bolesti, ztíţení společenského uplatnění a duševních útrap.  

Pokud jde o hodnocení změn nastalých v této oblasti po přijetí OZ, tak jako kladné 

lze jistě hodnotit konečné deklarování vztahu pacienta a lékaře jakoţto vztahu svým 

základem ryze soukromoprávního reflektující fakticky fungující praxi před přijetím OZ. 

O přínosu a smyslu zakotvení nového závazku – smlouvy o péči o zdraví, jímţ chtěl 

zákonodárce zřejmě vetšinu poskytování zdravotních sluţeb postavit na smluvním 

základě, kdy by nebylo nutné prokázání zaviněného protiprávního jednání lékaře resp. 

posktovatele zdravotních sluţeb, lze však do značné míry pochybovat. Většina práv a 

povinností pro oblast poskytování zdravotních sluţeb je totiţ vtělena do právních 

předpisů, kdy ZZS dokonce mnohdy upravuje povinnosti lékaře resp. poskytovatele 

zdravotních sluţeb výrazně podrobněji neţ samotný OZ, přičemţ porušení těchto 

povinností bude posouzeno jako porušení zákona se všemi důsledky z toho plynoucími. 

Jako velice příznivý posun lze hodnotit vývoj judikatorní praxe v oblasti 

prokazování příčinné souvislosti, kdy se Nejvyšší soud ČR spolu s Ústavním soudem 

ČR dlouhodobě vyjadřují k obtíţnosti takového prokazování v konkrétních případech 

s odkazem na individualitu organismu kaţdého pacienta. Jako dostatečné se ve světle 

judikatury i odborné věřejnosti jeví prokázaní příčinné souvislosti v určité míře 

pravděpodobnosti. Jako převratné a pro poškozeného pacienta a uplatňování jeho 
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nároku u soudu velice příznivé se zdá být nejnovější rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze 

dne 9. 5. 2018, sp. zn. IV. ÚS 14/17, v němţ tento soud připustil v odůvodněných 

případech moţnost obrácení důkazního břemene v medicínskoprávních sporech ve 

prospěch poškozeného pacienta, coţ by mohlo pro poškozené pacienty do budoucna 

znamenat silnější postavení v soudních sporech a téţ vyšší pravděpodobnost domoci se 

přiměřeného zadostiučinění za způsobenou újmu na zdraví.   

Jako nepochopitelnou a nekoncepční je však třeba hodnotit nejednotnou 

terminologii uţívanou v OZ a ZZS, kdy jiţ samotný název závazku smlouva o péči o 

zdraví jako by inklinoval k návratu k původně paternalistickému nerovnocennému 

vztahu lékaře a pacienta, jak byl chápán původním zákonem o péči o zdraví lidu. 

Na druhou stranu jako nesporně kladnou změnu lze hodnotit úpravu nároků 

odčinění újmy majetkové resp. škody i újmy nemajetkové pod závazky z deliktů, a 

zákonodárce tedy jiţ nerozlišuje, zda újma vzniká porušením smluvní či zákonné 

povinnosti lékaře. Pokud jde o určení výše přiměřeného zadostiučinění k odčinění 

nemajetkové újmy na zdraví poškozeného pacienta za bolest a ztíţení společenského 

uplatnění, pak lze kladně hodnotit zrušení náhradové vyhlášky, které znamenalo 

uvolnění rukou soudcům při určování výše odčinění nemajetkové újmy na zdraví a 

odstranění přehnané rigidity, kdy nebylo soudcům umoţněno dosatečně zohlednit 

závaţnost způsobené újmy a především okolnosti daného případu. Tento počin zároveň 

zvýšil šance poškozených pacientů na přiznávání vyšších finančních částek jako 

kompenzace jim způsobené nemajetkové újmy. Je ještě brzy hodnotit účinnost 

Metodiky k určení nemajetkové újmy na zdraví. Lze však tento počin ocenit s ohledem 

na skutečnost, ţe díky ní můţe být řada právních sporů vyřešena mimosoudní cestou. 

S jejím uţíváním počítá Nejvyšší soud ČR a dokonce i Ústavní soud ČR se k ní ve 

svých rozhodnutích nestaví zamítavě. Zdá se tedy, ţe by se s některými dílčími 

změnami (např. nastolení vyváţenosti jednotlivých oblastí posuzovaných v rámci 

ztíţení společenského uplatnění) mohla uplatňovat pravidelně v praxi a naplnila by tak 

ambici svých tvůrců konkretizovat v OZ vágně vznesené poţadavky na plné odčinění 

vzniklé újmy v duchu zásad slušnosti, které by si jinak mohl kaţdý soudce vykládat po 

svém. Otázkou však zůstává, zda by přece jen více neţ předvídatelnost soudních 

rozhodnutí neměla hrát větší váhu právě individualita konkrétního případu. 
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V neposlední řadě je třeba pochválit zákonodárce, který v případě odčinění 

nemajetkové újmy při usmrcení odstranil konkrétně stanovené částky, které za doby 

účinnosti OZ 1964 byly velice podhodnocené a neponechávaly jakýkoli prostor pro 

zhodnocení individuality kaţdého jednotlivého případu. 

Tato diplomová práce zmapovala základní aspekty a problémové otázky týkající se 

občanskoprávní odpovědnosti za nemajetkovou újmu vzniklou ublíţením na zdraví při 

poskytování zdravotních sluţeb, avšak ani zdaleka nevyčerpala a dopodrobna 

nerozebrala všechny body s touto problematikou související, coţ ostatně nebylo ani její 

ambicí. Šlo spíše o představení důleţitých pilířů této problematiky a zhodnocení jejich 

stávající podoby ve světle judikatury a právní úpravy OZ a ZZS. 
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Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb 

Abstrakt 

Diplomová práce si klade za cíl podrobněji rozebrat občanskoprávní odpovědnost 

při poskytování zdravotních sluţeb s bliţším zaměřením na odpovědnost za 

nemajetkovou újmu na ţivotě a zdraví vzniklou v průběhu poskytování zdravotních 

sluţeb pacientu či imateriální újmu vzniklou osobám blízkým v důsledku porušení 

právní povinnosti lékaře, a to včetně způsobu a rozsahu odčinění takové nemajetkové 

újmy. V rámci práce je představena současná právní úprava, která se uplatní při 

dovozování občanskoprávní odpovědnosti při poskytování zdravotních sluţeb s dílčími 

odkazy na právní úpravu předchozí, tedy OZ 1964 a náhradovou vyhlášku, a jsou 

představeny změny a zmíněna slabší místa současné právní úpravy. 

Práce se skládá z pěti hlavních kapitol, úvodu a závěru. První a druhá kapitola 

uvozují danou problematiku, kdy jsou představeny základní pojmy důleţité pro oblast 

občsanskoprávní odpovědnosti při poskytování zdravotních sluţeb a téţ prameny právní 

úpravy, v jejichţ rámci je osvětlen vzájemný vztah dvou stěţejních právních předpisů 

upravujících poskytování zdravotních sluţeb, a to OZ a ZZS. Je téţ objasněn samotný 

charakter lidského ţivota a zdraví jakoţto dílčích osobnostních práv, zmíněn jejich 

přirozenoprávní základ a téţ potřeba a zdůvodnění jejich ochrany. 

Třetí kapitola se jiţ věnuje samotnému vztahu pacienta a lékaře, jeho povaze a 

obsahu, kdy jsou vypíchnuty dvě stěţejní povinnosti lékaře: povinnost postupovat lege 

artis a povinnost získat svobodný a informovaný souhlas. Zmíněna je i povinnost lékaře 

jednat obezřetně tak, aby nevznikala nedůvodná újma mj. na ţivotě a zdraví pacienta a 

dodrţovat tak prevenční povinnost. V neposlední řadě je představena smlouva o péči o 

zdraví jakoţto institut, který jasně deklaroval základ vztahu pacienta a lékaře jakoţto 

soukromoprávní a poprvé tak zakotvil v českém právním řádu smluvní typ, který se 

uplatní při poskytování zdravotních sluţeb. 

Čtvrtá kapitola se konečně věnuje samému jádru této diplomové práce, tedy 

občanskoprávní odpovědnosti při poskytování zdravotních sluţeb, kdy je zmíněna 

změna vnímání občanskoprávní odpovědnosti jakoţto povinnosti k náhradě újmy 

vznikající jiţ spolu s primární povinností. Těţiště této kapitoly však stojí na bliţším 

rozebrání podmínek, které musí být naplněny, aby mohla být dovozena povinnost 
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poskytovatele zdravotních sluţeb k náhradě újmy na zdraví, tedy protiprávní jednání, 

újma vzniklá v důsledku takového protiprávního jednání a zavinění jakoţto subjektivní 

sloţka nutná v případě porušení zákonné povinnosti či povinnosti prevenční. Na závěr 

této kapitoly je pojednáno o osobách, které ponesou v konečném důsledku odpovědnost 

za konkrétní porušení právní povinnosti a následný vznik újmy při poskytování 

zdravotních sluţeb. 

Poslední pátá kapitola podrobně pojednává o nemajetkové újmě vzniklé v důsledku 

ublíţení na zdraví a usmrcení, a to včetně dílčích nároků poškozeného pacienta 

v podobě bolestného, odčinění ztíţení společenského uplatnění a duševních útrap. Práce 

rozebírá především rozsah a způsob odčinění takto vzniklé nemajetkové újmy, a to ve 

světle Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví včetně rozebrání charakteru této 

Metodiky a jejího současného postavení při určování výše bolestného a odčinění ztíţení 

společenského uplatnění. Okrajově je téţ pojednáno o nemajetkové újmě včetně jejího 

odčinění, která můţe vzniknout osobám blízkým poškozenému pacientu v důsledku 

zvlášť závaţného ublíţení na zdraví či usmrcení poškozeného pacienta.  

 

Klíčová slova: občanskoprávní odpovědnost, poskytování zdravotních sluţeb, 

předpoklady vzniku občanskoprávní odpovědnosti za újmu na zdraví,  nemajetková 

újma na zdraví  
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Civil-law liability arises upon the provision of health services 

Abstract 

This diploma thesis aims to analyze in detail the civil-law liability arising out of the 

provision of health services; special focus is drawn to non-pecuniary damage to health 

and life of the patient and non-pecuniary damage of the close persons during the 

provision of health services by the breach of duties of the doctor, including ways and 

extent of compensation sustained harm. The thesis explains the current legal framework 

within which civil-law liability for the provision of health sevices is assessed, with 

individual references to the previous legal acts (i.e. the 1964 Civil Code and the Decree 

on compensation of non-pecuniary damage). The changes and weaknesses of the current 

legal framework are pointed out. 

The thesis comprises of an introduction, five main chapters and a conclusion. First 

and second chapters delimitate the issue at hand, introduce elementary terms important 

for the field [of civil-law liability for the provision of health services], and sources of 

law and shed light onto the relationship between the two key legal acts governing the 

provision of health services, that being the Civil Code and the Act on Provision of 

Helath Services.  The substance of human life and health as two individual personal 

rights is also explained, as well as their foundation in genuine (natural) rights and the 

need and reason to protect them. 

Third chapter discusses the very doctor/patient relation, its character and content. 

Two key responsibilities of the doctor are pointed out, which are the lege artis standard 

and the obligation to obtain a voluntary and informed consent of the patient.  The 

doctor’s obligation to act cautiously so that no unreasonable damage occurs (incl. to life 

and health of the patient), i.e. the obligation to prevent the occurrence of damage, is also 

observed.  Last, but not least, the healthcare agreement is presented as an institute which 

clearly established the doctor/patient relationship as a civil-law one and pioneered as a 

contractual type to govern the provision of health services. 

Finally, the fourth chapter deals contains the core of this thesis, which is the civil-

law liability for the provision of health services. The shift in perception of the civil-law 

liability towards the unity of the primary obligation and the [secondary] obligation to 

compensate damages is observed. Focal point of this chapter is the analysis of 
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assumptions which have to be fulfilled to infer the liability of the provider of health 

services to compensate damages to health and life, which are: (i) illegal conduct, (ii) 

damages occurred as a result of such conduct and (iii) culpability as a subjective 

element required in case of breach of statutory or prevention duties. At the end of this 

chapter, the person who will eventually bear the liability for the breach of specific legal 

duties and the consequential damage in the provision of health services are discussed. 

The last, fifth chapter deals with the non-pecuniary damage caused by health-related 

injury and death, including individual claims of the damaged patient in the form of 

damages for suffered pain, loss of amenity and mental suffering. The thesis analyzes 

especially the extent and the ways of compensation of non-pecuniary damage caused in 

such ways in the light of the Methodology of Compensation of Non-pecuniary Damage 

to Health, including the substance of the said methodology and its current role in 

determination of the amount of compensation for suffered pain and loss of amenity.  

The non-pecuniary damage (mental suffering) sufferred by persons closed to injured 

patient as a consequence of serious bodily harm or death of the patient and it's 

compensation is also discussed marginally. 

 

Key words: civil-law liability, provision of health services, non-pecuniary damage to 

health, assumptions upon which the civil-law liability for damage to health arise 

 


