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Úvod 

Důvodem pro interakci mezi pacientem a lékařem, resp. poskytovatelem zdravotních služeb,1 

je zpravidla pociťování nepříznivého subjektivního stavu pacientem, který ve snaze o zlepšení 

nebo stabilizaci svého stavu navštíví zdravotnické zařízení.2 3 

V takovém případě zpravidla vznikne mezi pacientem4 a poskytovatelem zdravotních služeb5 

právní poměr založený smlouvou o péči o zdraví, který se řídí jednak příslušnými ustanoveními 

OZ,6 ale i speciální úpravou obsaženou v ZZS. Ať už je poskyvatelem zdravotních služeb sám 

lékař, který fyzicky poskytuje zdravotní služby pacientovi, nebo jeho zaměstnavatel (typicky 

obchodní společnost), právní poměr vyplývající ze závazku péče o zdraví se bude v mnohém 

odlišovat od jiných závazků při poskytování různých služeb, a to ať již jde o specifickou právní 

regulaci soukromoprávní i veřejnoprávní povahy, nebo tím, že se často dotýká základních 

životních potřeb člověka a toho, co je pro řadu lidí jednou z nejintimnějších věcí. Něčeho, co často 

chce člověk z důvodů společenských udržet v tajnosti, a sice lidského zdraví.7 

Lékař coby příznačný zástupce zdravotnických povolání požívá ve společnosti, chce se říci, až 

bezmeznou důvěru a lékařské povolání je širokou veřejností vnímáno jako jedno 

z nejprestižnějších vůbec. Jakkoli medicína za tisíce let svého rozvoje doznala obdivuhodných 

pokroků a i v dnešní době ji lze s jistotou považovat za jeden z nejprogresivnějších oborů, nelze 

přehlížet fakt, že pacientem očekávaný výsledek léčby se zdaleka nedostaví vždy.8 A právě tehdy 

mohou nastat situace, kdy se pacient9 cítí nespokojen a je přesvědčen, že příčinou onoho 

negativního stavu nejsou toliko běžné fyziologické procesy v lidském těle, ale že určitý podíl na 

něm nese i zdravotnický personál, který nevykonal řádně to, co dle jeho očekávání konat měl, resp. 

konal, když neměl. I v reakci na změnu pojetí vztahu mezi lékařem a pacientem z kterého vychází 

 

 

 

1 Dále také jen „poskytovatel“. 
2 § 4 odst. 1 ZZS. 
3 Tomu tak samozřejmě nemusí být vždy. I pacient, který se zdánivě těší dobrému zdraví, může absolvovat preventivní 

prohlídku u praktického lékaře, který postupuje non lege artis, když mu opomene coby vždy zdravému pacientu změřit 

krevní tlak, přičemž v důsledku nevědomosti pacienta o markantní hypertenzi a nezahájení včasné léčby pacient 

v důsleku bezprostředně následujícího infarktu myokardu umírá. Může se také ale jednat kupř. o zdravotní služby 

poskytované zcela bez souhlasu. 
4 § 3 odst. 1 ZSS. 
5 § 2 odst. 1 ZSS. 
6 § 2636 an. OZ. 
7 HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. s. 17. ISBN 

978-80-7357-643-1. 
8 Ibidem. 
9 Popř. se může jednat o osoby blízké (viz níže). 
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i dnešní ZZS, totiž jako vztahu partnerského, se můžeme v dnešní době čím dál časteji setkat s tím, 

že nespokojený pacient hájí svá práva, je-li to třeba, i cestou soudní.10 

V takovém případě se (nejčastěji) nemocnice jako osoba právnická (výjimečně i lékař jako 

osoba fyzická) v roli poskytovatele zdravotních služeb ocitne na straně žalované v občanském 

soudním řízení. Tato pozice s sebou nese nejen nemalé náklady na právní servis (ať již zajištěný 

pracovníky poskytovatele nebo jeho právním zástupcem), ale zejména riziko toho, že bude muset 

zaplatit žalobci někdy až provoz ohrožující částku (při vědomí toho, že je poskytovatel povinen se 

pro případ vzniku újmy na zdraví pacienta pojistit). V neposlední řadě lze zmínit, že soudní 

projednávání tvrzených pochybení zdravotnického personálu má přirozeně nepříznivý vliv na 

psychiku lékařů, zdravotních sester, porodních asistentek a dalších pracovníků, a to mimo jiné 

proto, že mohou být coby zaměstnanci v souladu se zákoníkem práce povinni nahradit vzniklou 

škodu svému zaměstnavateli. Ještě důležitější však je ta skutečnost, že tento psychický tlak se 

může odrazit i ve výsledcích jejich práce, potažmo přespříliš „opatrného“ rozhodování, které může 

být napříště jinému pacientu k tíži. 

Stěžejní otázkou pro to, zda bude poskytovateli uloženo zaplatit finanční částku odčiňující 

újmu pro ublížení na zdraví, je, zda poskytovatel porušil některou ze svých právních povinností, 

zahrnující i povinnosti profesní. V právním prostředí se pro takové porušení profesní povinnosti 

(standardu) vžilo označení postup non lege artis.11 

Cílem mé práce je analyticko-deskriptivní metodou rozebrat, jaké postavení má poskytovatel 

zdravotních služeb ve výše uvedených právních sporech s pacientem či osobou jemu blízkou (a to 

i v předsoudní fázi), co je jeho cílem v takovém sporu (jaké jsou jeho dílčí cíle), jaké prostředky 

k jeho dosažení užívá (resp. užít může) a do jaké míry jsou tyto prostředky v konkrétních situacích 

efektivní. A od právě uvedeného se odvíjí i samotná struktura této práce. 

Nežli však přistoupím k popisu struktury práce, pokusím se v následujících odstavcích vyložit, 

co přesně mám na mysli pod jednotlivými pojmy stěžejními pro mou práci, které jsou vlastně 

obsaženy i v jejím názvu, totiž Strategie žalovaného v medicínskoprávních sporech o odčinění 

nemajetkové újmy způsobené postupem non lege artis. V souladu s uvedeným je třeba se vyjádřit 

k tomu: 

 

 

 

10 HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. s. 22-23. ISBN 

978-80-7357-643-1. 
11 Z lat. v rozporu s pravidly umění – srov. SOKOL, Tomáš. Lege artis, známý pojem neznámého obsahu. Právní 

rádce, 2010, roč. 18, č. 4, s. 8. ISSN 1210-4817. 
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a) co rozumím pod pojmem medicínskoprávní spory, 

b) jak lze chápat pojem strategie. 

Ad a) Medicínskoprávní spory: 

Předně musím poznamenat, že ačkoliv pro zjednodušení označuji v názvu práce poskytovatele 

zdravotních služeb jako žalovaného, pojímám v práci pojem spor šířeji nežli jen jako spor 

odehrávající se v občanském soudním řízení, a tedy i poskytovatel zdravotních služeb nemusí být 

v takovém sporu (zatím) nutně žalovaným, ačkoli naprostá většina obsahu mé práce se této fáze 

sporu (nikoli však obligatorní) týká. Zaměřím však svou pozornost zčásti i na mimosoudní fázi 

sporu. 

Když zazní pojem medicínskoprávní spor, vyvstanou v mysli, byť poučeného, laika ty případy, 

kdy pacient v důsledku medicínsky neodborného postupu zdravotnického personálu utrpí újmu na 

svém zdraví. Jakkoli tyto případy skutečně tvoří gros toho, čeho se medicínskoprávní spory týkají, 

není od věci již na samém začátku konstatovat, že obsah tohoto pojmu je širší. Ve svém nejširším 

pojetí totiž zahrnuje jak spory svou povahou soukromoprávní, které jsou pro jeho tradiční chápání 

typické, tak i spory veřejnoprávního charakteru. Jako příklad medicínskoprávního sporu 

veřejnoprávní povahy lze chápat např. žalobu proti rozhodnutí, kterým byla podle správního řádu12 

zamítnuta žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle § 18 ZZS.13 Je vhodné 

nastínit skutečnost, že soukromoprávní medicínskoprávní spory se nemusí vždy týkat pouze 

ublížení na zdraví, ale např. jen zásahu do integrity člověka bez právního důvodu, tj. nedostatku 

informovaného souhlasu s poskytováním zdravotních služeb pacientovi. Může jít také ale i o jiné 

součásti osobnosti člověka, nežli je zdraví a život (např. důstojnost, čest, dobrá pověst), jestliže 

byly porušeny nebo ohroženy v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. 

Jak již lze usuzovat z výše uvedeného, ve své práci nebudu věnovat pozornost veškerým 

medicínskoprávním sporům, nýbrž toliko těm, které vyplývají nebo by měly vyplývat z porušení 

povinnosti poskytovatele zdravotních služeb postupovat tzv. lege artis, kdy v důsledku tohoto 

postupu mělo být pacientovi ublíženo na zdraví, resp. mu byla způsobena smrt. Při ublížení na 

zdraví dochází nutně ke vzniku újmy nemajetkové a v určitých případech i újmy majetkové. 

 

 

 

12 MACH, Jan. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon o specifických zdravotních 

službách: praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 69. ISBN 978-80-7598-103-5. 
13 Srov. § 51 odst. 3, § 90 odst. 5 SŘ. 
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Zaměřím se však s ohledem na své téma pouze na újmu nemajetkovou.14 Zároveň budu soustředit 

svou pozornost pouze na žaloby týkající se obecné povinnosti15 (obecné odpovědnosti) odčinit 

nemajetkovou újmu.16 

 

Ad b) Pojem strategie 

Pojem strategie lze jinak označit jako taktiku určitého subjektu, která by podle jeho 

předpokladu měla vést k naplnění cílů, které jejím uplatňováním sleduje. Jinými slovy řečeno tedy 

má práce spočívá ve zkoumání cílevědomého postupu poskytovatele zdravotních služeb, který se 

snaží dosáhnout pro sebe co nejpříznivějšího výsledku v případech jeho sporu s pacientem či jinou 

osobou, která tvrdí, že v důsledku jeho protiprávního postupu spočívajícím v porušení povinnosti 

jednat tzv. lege artis bylo pacientu ublíženo na zdraví nebo mu byla způsobena smrt, a z toho 

důvodu po něm požaduje odčinění nemajetkové újmy v penězích. 

Pro stanovení strategie je nezbytné si říci, co je onen cíl (či jednotlivé cíle), který poskytovatel 

v uvedených sporech sleduje. Obecně lze konstatovat, že je to dosažení co nejpříznivějšího 

výsledku sporu. Z povahy věci těmito základními cíly poskytovatele zdravotních služeb podle 

mého názoru budou: 

1. vyhnutí se požadovanému plnění, 

2. snížení částky k plnění (nelze-li se vyhnout zcela), 

3. minimalizace nákladů na vedení sporu a 

4. snaha o zachování dobré pověsti poskytovatele zdravotních služeb. 

Jak plyne z výše uvedeného, většina z cílů (až na bod 4) má povahu materiální. 

Pokud známe cíle poskytovatele, je přirozené se nyní zamyslet nad tím, jakým způsobem může 

poskytovatel těchto cílů dosáhnout. Pro přehlednost bude vhodné jednotlivé prostředky přiřadit 

k příslušným dílčím cílům dle výše uvedených čísel. 

 

 

 

14 Pro rámcový přehled ohledně nároků majetkových je možno odkázat např. na publikaci: PETROV, Jan. Občanský 

zákoník: komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2019, s. 3126-3132. ISBN 978-80-7400-747-7. 
15 Vedle této odpovědnosti lze v medicínském právu aplikovat i zvláštní typy odpovědnosti za újmu, jako např. 

odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností nebo odpovědnost při použití vadné věci. Srov. ŠUSTEK, Petr; 

HOLČAPEK, Tomáš. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 302-310. ISBN 978-80-7552-321-1. 
16 OZ nehovoří o odpovědnosti za škodu (újmu), nýbrž o povinnosti nahradit škodu (újmu) a pojímá odpovědnost jako 

tzv. preventivní – perspektivní, která vzniká v momentě vzniku primární povinnosti a aktivizuje se v případě jejího 

porušení. Po obsahové a funkční stránce je tak odpovědnost totožná s primární právní povinností. Čili v případě vzniku 

odpovědnosti za újmu je tato odpovědnost svým rozsahem totožná s povinností nahradit škodu. Srov. DVOŘÁK, Jan; 

ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2016, s. 360. ISBN 978-80-7552-187-3. 
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Pokud jde o vyhnutí se požadovanému plnění, pak se nabízí zejména čtyři prostředky, které 

mohou zajistit naplnění tohoto cíle. Jednak půjde o  

i. prokázání nenaplnění jednoho z předpokladů nezbytných ke vzniku odpovědnosti, 

ii. promlčení uplatňovaného práva, 

iii. prokázání procesních pochybení, anebo 

iv. liberaci. 

Jestliže se z pozice poskytovatele jen stěží půjde vyhnout plnění, které po něm poškozený 

požaduje, bude z jeho pohledu rozumné, aby se případné plnění pokusil omezit na co nejnižší 

možnou částku. Toho může dosáhnout zejména  

i. prokázáním spoluúčasti poškozeného (ev. primární oběti) na vzniku újmy či 

ii. vyjednáním nižšího plnění v rámci mimosoudního vyrovnání (popř. soudního či tzv. 

prétoského smíru). 

O minimalizaci nákladů bude poskytovatel usilovat jak v případech, kdy se snaží zcela vyhnout 

či alespoň snížit požadované plnění, ale také tehdy, kdy se pro něj jeví určité plnění jako 

nevyhnutelné a snaží se utratit alespoň co nejméně prostředků tvořících výdaje sporu. 

Posledním, v některých případech zásadním, cílem poskytovatele bude snaha o udržení jeho 

dobré pověsti (zachování stávající). Tento cíl bude pro poskytovatele významný především tehdy, 

kdy se bude jednat o případy, ve kterých bude ten který konkrétní spor medializován či medializace 

bude hrozit. Nejvýznamnějším prostředkem k zamezení poškození dobré pověsti (např. tím, že 

poskytovatel odmítá plnit poškozenému v případech, kdy se pro laika na první pohled bude zdát, 

že došlo ze strany poskytovatele k určitému pochybení) bude to, že bude poskytovatel plnit 

(zdánlivě) dobrovolně a uzavře s poškozeným dohodu o mimosoudním vyrovnání (popř. soudní či 

tzv. prétorský smír). Tomuto poslednímu cíli se v práci samostatně věnovat nebudu, lze však 

odkázat na kapitolu o mimosoudním vyjednávání (5.2), 

Jsem si vědom toho, že má práce není za poslední roky jedinou kvalifikační prací věnující se 

tématu ublížení na zdraví non lege artis postupem poskytovatele zdravotních služeb. Přesto však 

mám za to, že svou prací mohu k tomuto tématu přispět, a to jednak zaměřením na konkrétní 

otázky a zejména samotným způsobem zpracování. A sice tím, že v následujících částech budu 

analyzovat reálné soudní spory (srov. část o metodice práce) a na nich názorně demonstrovat 

některé praktické právní otázky. Jednak budu pro ilustraci zmiňovat dílčí otázky, které vyvstaly u 
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jednotlivých sporů, jež souvisí s právě probíranou materií a jednak některé spory ve svém souhrnu 

rozeberu ve své celistvosti. 

Výše jsem v základních souvislostech uvedl, v čem má spočívat má práce a vyložil, co 

rozumím pod označením svého tématu. Nezbytným obsahem úvodu je však i nastínění struktury 

práce usnadňující orientaci čtenáře. 

V první části se věnuji zařazení mého tématu z hlediska práva hmotného a procesního, jakož i 

nastínění toho, které dílčí otázky jsou jednotlivými autory v jejich publikacích již dostatečně 

rozebrány a které naopak nejsou podle mého názoru doposud v celé své šíři zpracované. V přímé 

návaznosti na to, na co jsem nenalezl uspokojivé odpovědi v jiných textech, si v první části taktéž 

nastolím několik výzkumných otázek, na které se budu v rámci následujících částí snažit 

odpovědět. 

Druhá část by se dala označit jako pasáž o metodice práce a věnuje se především tomu, jakým 

způsobem jsem čerpal podklady pro svou práci, totiž jakým způsobem jsem zajistil nahlížení do 

příslušných soudních spisů, u kterých soudů jsem do soudních spisů nahlížel a jaké spory a na 

základě jakých kritérií jsem pro svou práci vybral. 

Ve třetí části stručně nastíním, jak v konkrétním případě může počátek sporu z pohledu 

poskytovatele vypadat a jakým způsobem může reagovat a zvolit svou taktiku. 

Ve čtvrté části se zaobírám již konkrétními otázkami vztahujícími se ke strategii poskytovatele. 

Tato a následující dvě části tvoří jádro mé práce. Čtvrtá část zahrnuje jednotlivé prostředky, 

kterými se poskytovatel snaží docílit vyloučení své odpovědnosti, resp. zamezit tomu, aby soud 

deklaratorním rozsudkem prohlásil jeho povinnost k odčinění újmy. 

Kapitola 4.1 představuje prostředek poskytovatele spočívající v prokázání toho, že vůbec 

nedošlo k naplnění odpovědnosti, neboť nebyly kumulativně splněny předpoklady ji zakládající. 

V rámci této kapitoly se i poměrně zevrubně zabývám pojmem lex artis. 

Následující kapitola sleduje případ, kdy předpoklady vzniku odpovědnosti sice splněny byly, 

avšak došlo k oslabení práva uplynutím promlčecí lhůty, kdy po namítnutí právo ztratilo nárok a 

zůstalo jako pouhé naturální právo. V této kapitole rozebírám i jednotlivé nároky na odčinění 

nemajetkové újmy. 

V kapitole 4.3 se věnuji možnosti poukázat na procesní nedostatky v postupu žalobce, jejichž 

důsledkem je, že mu nelze uplatňované právo přiznat (byť třeba dočasně). 

V závěrečné kapitole 4.4 popisuji situaci, kdy poskytovatel v soudním sporu prokáže, že 

existují určité okolnosti, které jej jeho odpovědnosti zprošťují. 
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V některých situacích si je poskytovatel vědom, že jeho odpovědnost pro ublížení na zdraví 

existuje, avšak má zájem na tom, aby, když už má poškozenému plnit, zaplatil co možná nejméně. 

A právě prostředkům, které sledují snížení požadovaného plnění se věnuje část pátá.  

V kapitole 5.1 tímto prostředkem bude prokázání spoluúčasti poškozeného (popř. primární 

oběti) na vzniku újmy. 

V další kapitole se budu zaobírat častějším případem, kdy se poskytovatel snaží o snížení 

požadovaného plnění v rámci mimosoudního vyjednávání. Mimosoudní vyjednávání však může 

být prostředek i pro naplnění jiných cílů, neboť jím lze dosáhnout minimalizace nákladů na vedení 

sporu, stejně tak i zamezení tomu, aby poskytovatel utrpěl újmu na své pověsti. 

Kapitola 5.3 zachycuje snahy poskytovatele o „ušetření“ na vedlejším nároku poškozeného – 

nákladech soudního řízení. I ty však mohou být z hlediska přisouzených náhrad pro žalovaného 

poměrně citelné. 

Šestá část pojednává o prostředcích poskytovatele sledujících minimalizaci nákladů na vedení 

sporu. Přitom půjde zejména o výdaje tvořící náklady občanského soudního řízení. Lze sem vedle 

mimosoudního vyjednávání (obsaženého již v předchozí části) zařadit i postup poskytovatele, 

který postupuje v řízení racionálně, např. zbytečně nenavrhuje další důkazní prostředky, 

neprodlužuje řízení. 

Závěrečná sedmá část zahnuje analýzu vybraných soudních řízení v jejich celistvosti a konečně 

vyvození obecných poznatků. 

  



 8 

1 Teoretickoprávní začlenění tématu a výzkumné otázky 

S ohledem na to, že považuji za vhodné se vyvarovat toho, abych přespříliš své pozornosti v 

práci věnoval velmi obecným otázkám a mohl naopak přejít přímo k materii bezprostředně 

související s mým tématem, rozhodl jsem se, že ohledně obecných otázek odkážu na některá díla, 

z nichž jsem podklady pro tuto práci čerpal a na kterých má práce stojí. Tyto publikace se nadto 

danému tématu pochopitelně věnují obšírněji, než bych tak mohl učinit já v této práci. Právě 

k tomu také slouží následující text této části, tedy vedle toho, že nabízí určité základní 

předporozumění a souvislosti nezbytné pro pochopení tématu. Současně zde nastíním oblasti, které 

teorií dosud dle mého přesvědčení nejsou uspokojivě rozebrány. A právě k těmto budou směřovat 

také mé výzkumné otázky. 

Předně lze začít tím, že již samotné zdravotnické právo je teorií rozděleno do 4 okruhů, a sice 

tzv. medicínského práva, práva veřejného zdravotního pojištění, tzv. farmaceutického práva a 

práva veřejného zdraví.17 Je nasnadě, že okruhem, který se této práce nejvíce týká, je tzv. 

medicínské právo, neboli právo lékařské, které primárně normuje poskytování zdravotních služeb 

na úrovni vztahu mezi pacientem a lékařem (zdravotnickým pracovníkem). 

Medicínské právo je svou povahou především právem hmotným. Je to označení pro souhrn 

norem, z nichž některé mají povahu práva soukromého a ostatní práva veřejného. V případě 

soukromoprávních půjde zejména o normy upravující závazek péče o zdraví (viz výše) a v případě 

veřejnoprávních se bude jednat např. o ta právní pravidla, která regulují určité standardy, které 

mají být v rámci zmíněného závazku garantovány.18 

Protože se však má práce týká taktiky poskytovatele zdravotních služeb ve sporech s jinou 

osobou, mimo jiné i strategie v občanském soudním řízení, lze v tématu práce spatřovat i mnohé 

aspekty práva procesního, např. pokud jde o problematiku dokazování. 

1.1 Hmotněprávní rozměr 

V následujících odstavcích přiblížím hmotněprávní normy vztahující se k mému tématu. 

Nikoli samoúčelně nebudu tuto kapitolu zvlášť členit na soukromoprávní a veřejnoprávní úpravu, 

 

 

 

17 ŠUSTEK, Petr; HOLČAPEK, Tomáš. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 31. ISBN 978-80-7552-

321-1. 
18 Ibidem s. 32-33. 
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neboť příslušné právní normy spolu úzce souvisí, navzájem se ovlivňují a jsou na sobě závislé. 

Naopak striktní rozlišování těchto oblastí se může jevit jako problematické, neboť právní řád ČR 

tvoří jeden celek a jakékoli členění je pouze teoretické.19 

Pro obecný kontext tématu si dovolím odkázat na úvod této práce, abych se vyhnul 

nadbytečnému opakování totožných informací. Ústředním hmotněprávním pojmem mého tématu 

je lidské zdraví. Jak lidský život, tak zdraví, jsou coby složky osobnosti člověka chráněné (mimo 

jiné) občanským právem, což OZ deklaruje už v generální klauzuli ustanovení § 81. Ve vztahu 

k tomu, co lze vlastně rozumět lidským zdravím, jakož i újmě na něm, jaké má lidské zdraví 

složky, zda jde o „statek“, který je s to být oceněn penězi, odkazuji s respektem na příslušnou část 

komentáře Melzera a Tégla.20 

Přestože lidské zdraví není věcí v právním slova smyslu,21 je, jako určitá „hodnota“, způsobilé 

být sekundárním předmětem závazku spočívajícím v poskytování služeb, a totiž závazku péče o 

lidské zdraví. Právě tuto službu, která může být fyzicky z povahy věci poskytována toliko člověku, 

upravují právní normy občanského zákoníku vztahující se k závazku péče o zdraví,22 jehož 

právním důvodem vzniku je smlouva.23 O lidské zdraví však nemusí být pečováno pouze při 

poskytování zdravotních služeb. Pod uvedený závazek spadají i služby poskytované masérskými, 

tatérskými či kosmetickými salóny, lidovými léčiteli apod.,24 avšak půjde především o zdravotní 

služby poskytované dle ZZS25 – až tehdy se budou na právní poměr mezi smluvními stranami 

vztahovat také některá ustanovení ZZS.26 27 Smluvní strany závazku péče o zdraví se sobě 

navzájem zavazují k zachování řady práv a splnění řady povinností. Aby však tato práva byla 

 

 

 

19 Podle § 1 odst. 2 OZ je uplatňování práva soukromého nezávislé na uplatňování práva veřejného. Srov. MELZER, 

Filip; TÉGL, Petr. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek I, § 1-117. Praha: Leges, 2013, s. 40-44. ISBN 978-80-

87576-73-1. 
20 MELZER, Filip; TÉGL, Petr. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX, § 2984-3081. Praha: Leges, 2013, s. 

990-999. ISBN 978-80-87576-73-1. 
21 Neboť, aby se jednalo o věc v právním smyslu, muselo by jít o entitu rozdílnou od osoby. Protože však osobnost 

člověka je přirozenou součástí každé lidské bytosti, nemůže se jednat ani o věc v právním slova smyslu. Srov. § 489 

OZ. 
22 § 2636 an. OZ. 
23 S odhlédnutím od toho, že i zdravotní služby mohou být, byť jde o marginální případy, v některých případech 

poskytovány bez uzavření smlouvy (např. tehdy, kdy je třeba poskytnout život zachraňující pomoc člověku 

v bezvědomí). 
24 Srov. ŠUSTEK, Petr; HOLČAPEK, Tomáš. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 299. ISBN 978-

80-7552-321-1. 
25 § 2 odst. 2 ZZS. 
26 ZZS se bude aplikovat jako lex specialis. Srov. HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. 

Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1147. ISBN 978-80-7400-287-8. 
27 Půjde přesto o právní poměr spíše soukromoprávní, srov. DOLEŽAL, Tomáš. Vztah lékaře a pacienta z pohledu 

soukromého práva. Praha: Leges, 2012, s. 124-128. ISBN 978-80-87576-24-3. 
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zachována a povinnosti dodrženy, musí být přirozeně v právním řádu určitá záruka, totiž určitá 

pohrůžka negativními následky, jestliže se věci nebudou mít tak, jak by být (dle zákona a smlouvy) 

měly. 

Jednou z těchto záruk, jež je stěžejní pro předmětné medicínskoprávní spory, je v souladu 

s principem neminem laedere, principem prevence,28 povinnost nahradit druhému škodu 

(odpovědnost za škodu, jako integrální komponenta občanskoprávní odpovědnosti).29 

Problematika povinnosti nahradit škodu spadá dle teorie do práva civilních deliktů. K tomu, 

z jakých důvodů může povinnost nahradit újmu vzniknout, co se rozumí majetkovou a 

nemajetkovou újmou, v kterých případech se tato újma odčiňuje, jakým způsobem a v jakém 

rozsahu, jakožto k civilnímu deliktnímu právu obecně, co se rozumí odpovědností subjektivní a 

objektivní, si dovolím odkázat na aktuální a dle mého mínění velmi zdařilou publikaci Elischera.30  

Rozboru civilní odpovědnosti v souvislosti s medicínskou problematikou se didaktickou 

formou souborně věnuje Šustek a Holčapek.31 Zmínění autoři klasifikují odpovědnost na obecnou 

a zvláštní a relativně zevrubně se věnují jednak obecné odpovědnosti za újmu vzniklou porušením 

smluvní povinnosti a porušením povinnosti zákonné a jednak jednotlivým druhům zvláštní 

odpovědnosti za škodu (újmu), které připadají v případě lékařského práva v úvahu. V uvedeném 

rozsahu si s pokorou na tuto publikaci dovolím odkázat.  

Zdůrazněme již nyní, že z pohledu předmětných medicínskoprávních sporů hraje ústřední roli 

odpovědnost obecná, konkrétně ta vzniknuvší porušením smluvní povinnosti, tedy porušením 

povinnosti postupovat lege artis, jako jedné ze základních povinností poskytovatele zdravotních 

služeb, ke které se zavázal ve smlouvě o péči o zdraví. Třebaže je možné dovodit odpovědnost i 

porušením zákonné povinnosti,32 je proti poskytovateli vždy primárně uplatňována odpovědnost 

za porušení smlouvy, a to z důvodu výhodnějšího postavení pro poškozeného – nemusí totiž 

dokazovat zavinění poskytovatele. 

 

 

 

28 § 2900-2902 OZ. 
29 Třebaže dle doktríny z pohledu OZ nelze mluvit o odpovědnosti za škodu, nýbrž o povinnosti k náhradě škody, 

budu tyto výrazy z didaktických důvodů používat promiscue, a to i proto, že značná část praxe odpovědnost za škodu 

používá i nadále bez rozdílu. 
30 ELISCHER, David a kol. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v 

oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona: praktická příručka. Praha: Leges, 2020, s. 8-23. ISBN 

978-80-7502-382-7. 
31 ŠUSTEK, Petr; HOLČAPEK Tomáš. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 302-313. ISBN 978-80-

7552-321-1. 
32 Srov. § 2910 OZ, § 45 odst. 1 ZZS. 
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Aby odpovědnost za způsobenou újmu na zdraví poskytovatele nastala, je třeba, aby byly 

kumulativně splněny základní předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu (prvky odpovědnosti). 

Ty jsou dle mého uvážení přehledně analyzovány v monografii Tichého a Hrádka.33 Ve své práci 

se však budu se zřetelem k medicínskoprávním specifikům vcelku dopodrobna věnovat 

předpokladům existence újmy na zdraví a zejména pak předpokladu porušení povinnosti 

postupovat lege artis. Právě pojem lex artis si v rámci mé práce zaslouží značnou pozornost. 

Přestože se jedná o pojem, dnes, v právní praxi dobře známý, jeho chápání může být poněkud 

problematické a komplikované, a proto se na jeho analýzu zaměřím. Problematika příčinné 

souvislosti je kvalitně rozpracována v Doležalově monografii.34 

I v případě, kdy jsou naplněny všechny předpoklady nutné ke vzniku odpovědnosti 

poskytovatele, existují ještě další prostředky, kterými se může poskytovatel odpovědnosti 

„zbavit“, např. zproštění odpovědnosti (liberace).35 Třebaže v souvislosti s předmětnými spory 

nebývá v praxi tento postup poskytovateli využíván, není a priori vyloučeno, že mohou nastat 

situace, kdy by jeho použití bylo na místě (epidemie koronaviru, blackout apod.). Protože se jedná 

o otázku, která není v souvislosti s předmětnými medicínskoprávními spory středem pozornosti 

ani u právní teorie, budu se této materii náležitě věnovat. 

Jestliže bylo pacientu ublíženo na zdraví a poskytovatel bude za tuto újmu na zdraví 

odpovědný, bude třeba určit rozsah náhrady. Odčiňování újmy na zdraví má specifické postavení, 

neboť v sobě kombinuje složku materiální a imateriální.36 Jak již napovídá název mé práce, 

zaměřím se pouze na imateriální složku náhrad.37 Pro kontext ohledně způsobu náhrady je možno 

spíše v obecných souvislostech odkázat na Pavelkovu publikaci.38 Ve své práci pohovořím o 

nemajetkových nárocích obecně, tzv. bolestném a ztížení společenského uplatnění, ale zejména se 

budu věnovat tzv. dalším nemajetkovým újmám, nárokem zavedeným až současným OZ. Tento 

 

 

 

33 TICHÝ, Luboš; HRÁDEK, Jiří. Deliktní právo. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 82-148. ISBN 978-80-7400-625-8. 
34 DOLEŽAL, Adam; DOLEŽAL, Tomáš. Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory. 

Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016, 262 s., ISBN 978-80-87438-28-9. 
35 ELISCHER, David a kol. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v 

oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona: praktická příručka. Praha: Leges, 2020, s. 50. ISBN 978-

80-7502-382-7. 
36 Ibidem s. 163-165. 
37 Z hlediska terminologie považuji za problematické rozlišování „odčinění nemajetkové újmy“ a „náhrady majetkové 

újmy“, neboť pro tyto pojmy neexistuje souhrnný název (nelze tedy zcela správně říci, že se způsobená újma 

„nahradí“, třebaže tak činí i OZ – viz § 2958). Není namístě, aby v tomto ohledu docházelo k další změně OZ, avšak 

mám za to, že rozlišování mezi „náhradou“ a „odčiněním“ mělo zůstat pouze v rovině doktrinální, nikoli legislativní. 
38 PAVELEK, Ondřej. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. 120 s. 

ISBN 978-80-7400-785-9. 



 12 

druh náhrady je praxí Nejvyššího soudu ČR doposud relativně opomíjen, a možná i z toho důvodu 

k němu byla poměrně skoupá na slovo i teorie. 

Jako další liberační důvod ve vztahu k povinnosti odčinit nemajetkovou újmu lze vnímat i 

spoluúčast poškozeného na vzniku škody ve smyslu § 2918 OZ. V obecném rozměru je toto téma 

dobře zpracováno např. v odborném článku Vítové.39 Přesto však doposud není problematika 

„spoluzpůsobení“ škody ve vztahu k předmětným medicínskoprávním sporům teoretiky příliš 

akcentována. Pokusím se tedy tuto otázku zachytit prostřednictvím konkrétních příkladů. 

Zásadně každé právo se však po uplynutí určité, zákonem stanovené, lhůty oslabí. Není tomu 

jinak ani v případě práva na odčinění nemajetkové újmy. Namítnutím promlčení poškozeným 

v soudním řízení právo ztratí svůj nárok. V takovém případě poskytovatel není povinen 

poškozenému plnit. Obecné otázky promlčení jsou rozpracovány např. v díle Dvořáka, Švestky a 

Zuklínové.40 Přestože se otázka promlčení může zdát býti jasnou, v horizontu medicískoprávních 

sporů skrývá četná úskalí a nemýlím-li se, systematicky otázka promlčení v souvislosti 

s medicínskoprávními spory detailně zpracována nebyla. Pokusím se proto na tuto oblast ve své 

práci zaměřit. 

1.2 Procesněprávní rozměr 

Jak jsem již naznačil výše, mé téma nese také mnohé aspekty procesněprávní. Mým cílem není 

zachytit všechny, nýbrž se zaměřit na ty, jež mají nejzásadnější vliv na strategii poskytovatele ve 

sporu. Stran obecných souvislostí procesněprávním aspektům civilních sporů při poskytování 

zdravotní péče odkazuji na Valušovu publikaci.41  

Vyjádřím se ke specifikům předžalobní výzvy poškozeného adresované poskytovateli 

zdravotních služeb a zda některé její nedostatky může poskytovatel v rámci své taktiky využít ku 

svému prospěchu. Podobně mé pozornosti neunikne ani to, jakým způsobem může poskytovatel 

těžit z toho, když žalobce pochybí při vylíčení rozhodných skutečností v rámci návrhu na zahájení 

řízení. 

 

 

 

39 VÍTOVÁ, Blanka, Spoluzpůsobení škody a postih [online]. Bulletin-advokacie.cz, 15.06.2016, [cit. 15.10.2020]. 

Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/spoluzpusobeniskody-a-postih#ftn17. 
40 DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. 2. aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 411-414. ISBN 978-80-7552-187-3. 
41 VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Praha: Leges, 2014. 240 

s. ISBN 978-80-7502-045-1. 
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Letmo se dotknu i některých otázek týkajících se procesu dokazování v předmětných řízeních. 

Otázky dokazování jsou výtečně zpracovány v Holčapkově publikaci.42 Ohledně problematiky 

znaleckých posudků obecně jsem vycházel ze zdařilé Dörfleovy publikace.43  

1.3 Stanovení výzkumných otázek 

Aby práce mohla být přínosem, měla by naplňovat určitý cíl, který její autor sepsáním sleduje. 

Mým cílem44 je, aby práce byla plnohodnotným teoreticko-praktickým příspěvkem, kterým se 

holistickým přístupem vhlédne do některých aspektů problematiky konkrétního druhu 

medicínskoprávních sporů tak, aby byl kladen důraz na ty aspekty, které se týkají jedné z jeho 

stran – poskytovatele zdravotních služeb. Nedílnou součástí musí být i to, že v rámci práce budou 

zodpovězeny otázky, jejichž odpověď není podle mého názoru doposud z teoretických publikací 

či soudní praxe zcela patrná. To, zda se mi podařilo v průběhu textu tyto výzkumné otázky 

zodpovědět, zhodnotím v samém závěru. 

V následujícím textu se pokusím zodpovět následující otázky: 

 

1. Která z kritérií označených písmeny a)-i) popsaných v kapitole 2.2 mají vliv na pozici 

žalovaného ve sporu a jakým způsobem se tento vliv projevuje? 

2. Je v případě organizačních pochybení poskytovatel ve výhodnější pozici z důvodu 

složitějšího prokazování pro žalobce? 

3. Má spíše nižší požadovaná částka coby přiměřené zadostiučinění vliv na ochotu 

poskytovatele přistoupit na mimosoudní vyrovnání? 

4. Naplňuje právní praxe záměr zákonodárce, který sledoval zavedením práva na odčinění 

další nemajetkové újmy? 

5. Mají jednotlivé nároky na odčinění nemajetkové újmy povahu natolik samostatnou, že 

je lze uplatnit zvlášť v různých řízeních? 

6. Odlišuje se právní režim institutu promlčení odpovědnosti za újmu na přirozených 

právech člověka v souvislosti s ublížením na zdraví při poskytování zdravotních služeb 

od „obecné úpravy“ odpovědnosti za újmu na přirozených právech člověka? 

 

 

 

42 HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 212 s. ISBN 

978-80-7357-643-1. 
43 DÖRFL, Luboš. Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. Praha: C.H. Beck, 2020, s. 80-146. ISBN 978-80-

7400-790-3. 
44 Cíl práce je jinými slovy vyjádřen i v úvodu. 
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7. Je pro otázku počátku běhu promlčecí práva na odčinění dalších nemajetkových újem 

aplikovatelná judikatura vztahující se ke stanovení počátku běhu této lhůty u 

bolestného a ztížení společenského uplatnění? 

8. Do jaké míry je v předmětných medicínskoprávních sporech aplikovatelná úprava 

liberace obsažená v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku?  

9. Jaký vztah je mezi úpravou této liberace odpovědnosti a korektivy lex artis? 
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2 Metodika práce 

Nedílnou součástí každé odborné práce má být její metodické zakotvení, neboť se jím má 

vyjasnit, jakými způsoby autor chce dojít ke svému cíli. V následujícím textu bude užita jednak 

metoda analytická a jednak metoda indukce. Pokud jde o teoretickou část mé práce, jejíž podklady 

tvoří odborné publikace, právní přepisy a judikatura, v ní se jednoznačně promítá analýza, tedy 

postup, kdy je určitý soubor jevů tvořící komplex určitých vztahů rozebrán na jeho dílčí elementy. 

Jak jsem však již naznačil v úvodu této práce, její důležitou komponentou by mělo být kritické 

hodnocení postupu subjektů řízení v konkrétních soudních sporech o odčinění újmy způsobené 

non lege artis postupem. Přitom by měl rozbor těchto kauz vhodně a plnohodnotně, přinejmenším, 

doplňovat teoretický výklad a porovnat aktuální právní praxi se stavem doktrinálním. Z hlediska 

metodologického lze tento rozbor postupu jednotlivých subjektů ve skutečných soudních sporech 

označit kombinovaně jako analýzu (protože bude konkrétní druh sporu rozebrán na jeho dílčí 

prvky) a zčásti jako induktivní metodu, v jejímž rámci budou zkoumány jednotlivé jevy (konkrétní 

chování subjektů řízení v konkrétní situaci v rámci sporu), na jejichž základě budou vyvozována 

do určité míry obecná tvrzení (jak se subjekty řízení v určitých situacích obvykle chovají).45 

Analýza toho, jakým způsobem přistupuje k určité právní otázce soudní praxe, nebývá běžnou 

součástí kvalifikačních (diplomových) prací. To je však z mého pohledu jev negativní, neboť 

jednak v určitých věcech nemusí právní praxe s teorií zcela korespondovat, a jednak bývá někdy 

obtížné porozumět teoretickému výkladu bez znalosti reálné aplikace právních norem. I tyto 

důvody mě k tomuto zpracování vedly. Navíc, mé téma je s ohledem na čím dál větší četnost 

„pacientských žalob“46 stále více aktuální a judikatura se ve vztahu k němu dynamicky rozvíjí, 

kdy současně řada publikací, které se podobnému tématu věnují, lze dnes v tomto kontextu 

v některých otázkách považovat za zastaralé či překonané.47 

Získat podklady k analýze soudních sporů pro účely sepsání kvalifikační práce ovšem není tak 

snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jednak použitelných soudních sporů 

(projednávaných v posledních několika letech) týkajících se přesně dotčené problematiky není u 

jednotlivých soudů zdaleka mnoho a jednak jsou tyto spory často citlivou záležitostí (nezřídka i 

 

 

 

45 To vše je samozřejmě omezeno mým subjektivním pohledem a tím, že vycházím z určitých podkladů. 
46 Viz např. Česká advokátní komora. Soudy s nemocnicemi jsou lukrativní. Pro pacienty i pro právníky [online]. [cit. 

1.8.2020]. Dostupné z: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=8602 
47 Např. z důvodu změn v oceňování bolestného a ztížení společenského uplatnění. 
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medializovány), a proto i motivace k umožnění nahlédnutí do soudních spisů jsou ze strany soudu 

často poněkud omezené. Přesto se mi prostřednictvím žádostí o umožnění nahlédnutí do soudních 

spisů za účelem čerpání podkladů pro sepsání diplomové práce adresovaných předsedům 

Obvodního soudu pro Prahu 5, Obvodního soudu pro Prahu 2, Obvodního soudu pro Prahu 10, 

Okresního soudu v Hradci Králové a Okresního soudu v Pardubicících podařilo získat přístup 

k desítkám relevantních soudních spisů. Z nich jsem se snažil vybrat ty, které se nejvíce věnují 

otázkám, kterým se chci v této práci věnovat (viz předchozí část) a zejména ty, které se úzce 

vztahovaly k některým otázkám souvisejícím se strategií poskytovatele. Některé spory byly rovněž 

ve svém základu a průběhu velmi podobné, proto jsem vybral jen některé z nich. Dále jsem soudní 

spory vybíral dle kritérií uvedených v následující kapitole. Tyto vybrané spory budou nejprve 

vhodně použity u příslušných otázek řešených v rámci následujících částí, to však jen v rozsahu 

aspektů, které se konkrétních otázek budou týkat. V kapitole 7.1 však budou některé analyzovány 

jako celek. Touto druhou částí bude zakončen teoretický úvod mého textu a budou následovat 

pasáže vztahující se již přímo ke strategii poskytovatele. 

2.1 Kritéria pro klasifikaci analyzovaných soudních sporů 

Předně se sluší poznamenat, že cílem této práce není zevrubně zkoumat justiční praxi při 

rozhodování v medicínskoprávních sporech o odčinění újmy na zdraví, kde na straně žalované 

vystupuje poskytovatel zdravotních služeb. Pro takový případ by tato práce musela být svým 

rozsahem jednak násobně delší a jednak by bylo mimořádně obtížné zkompletovat data tak, aby 

byla reprezentativně zastoupena podstatná část soudních okresů, ale také mnohé další aspekty, 

které by mohly mít vliv na výsledek sporu. Nadto by se v takovém případě jednalo spíše než o 

práci právního charakteru o dílo svou povahou spadající do oboru jiného (např. sociologie či 

statistiky). 

Protože však jádro této práce záleží v tom, jakým způsobem v předmětných sporech vystupuje 

poskytovatel zdravotních služeb, je třeba tomu přizpůsobit i výběr podkladových soudních sporů. 

Jinými slovy řečeno, je třeba zajistit, aby podklady pro analýzu zahrnovaly dostatečně rozdílné 

varianty okolností ovlivňujících charakter, vývoj a jednotlivé aspekty soudních sporů, a bylo tak 

možné učinit přesvědčivé závěry, v ideálním případě vedoucí k určitým zobecněním.  

Pro zajištění potřebné variability vzorků se jeví jako nejlepší možnost stanovení určitých 

kritérií v závislosti na existenci okolností způsobilých ovlivnit předmětné soudní řízení, neboť 

v opačném případě by práce kupříkladu mohla být omezena soudní praxí jednoho konkrétního 
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soudu, často také totožného právního zástupce účastníků řízení a toho, jak k uplatňovaným 

nárokům přistupují pojistitelé poskytovatelů, což by ze zřejmých důvodů bylo nežádoucí. 

Posouzení toho, která kritéria jsou podstatná pro zaujetí procesní strategie žalovaného, a tím 

spíše výběr těch nejrelevantnějších, je úkol nesnadný a samozřejmě jej nelze vyslovit s naprostou 

jistotou. Nezbývá tedy než výběr konkrétních kritérií alespoň přesvědčivě odůvodnit. Z povahy 

věci má na průběh i výsledek sporu vliv celá řada objektivních i subjektivních skutečností, které 

nemusí být skutečnostmi právními. Často se bude jednat o okolnosti, které mohou mít vliv na 

hodnocení důkazů soudem, neboť tyto skutečnosti hrají v návaznosti na zkušenosti soudce roli při 

hodnocení důkazů.48 

Volba určitých kritérií má vedle zajištění vyváženosti v posuzovaných vzorcích (viz výše) také 

funkci určitého vodítka, díky kterému je možno si jednotlivé soudní spory kategorizovat a vymezit 

shodné prvky a naopak odlišnosti mezi jednotlivými spory a tyto vztahy mezi nimi analyzovat. Za 

nejrelevantnější považuji následující kritéria: 

a) místně příslušný soud, 

b) právní úprava, 

c) medicínský obor, 

d) výše žalované částky, 

e) typ žalobce, 

f) věk žalobce, 

g) druh nároku, 

h) lex artis v užším smyslu/jiná pochybení, 

i) konání, opomenutí 

j) sporovaný předpoklad vzniku odpovědnosti, 

k) revizní znalecký posudek, 

l) tvrzení promlčení, 

m) výsledek sporu, 

n) odvolací řízení. 

 

 

 

 

48 Srov. ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Civilní právo procesní. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 227. ISBN 978-80-7380-571-5. 
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Ad a) místně příslušný soud: Přestože soustava obecných soudů v České republice je 

jednotná,49 nelze vyloučit, jakkoli je to jev zásadně nežádoucí, určité odlišnosti vztahující se 

k předmětným soudním sporům v závislosti na tom, u kterého soudu je žaloba projednávána (např. 

pokud jde o výši přiznané částky nahrazující škodu či odčiňující nemajetkovou újmu). Právě z toho 

důvodu bylo mým cílem dbát o to, aby se práce neomezila na praxi jednoho okresního soudu50 

(případně i soudu odvolacího). 

Z uvedeného důvodu jsem při čerpání spisových podkladů pro tuto práci čerpal ze spisů 

vztahujících se k soudním řízením vedeným u Okresního soudu v Pardubicích, u Okresního soudu 

v Hradci Králové, u Obvodního soudu pro Prahu 2 a u Obvodního soudu pro Prahu 5. 

  

Ad b) právní úprava: Zahrnout do podkladů soudní spory projednávané jak podle platné právní 

úpravy,51 tak dle úpravy předchozí,52 je dozajista nezbytné, neboť to, v jakém právním režimu se 

daný právní spor posuzuje, má z povahy věci přímý vliv na to, jakým způsobem žalovaný ve sporu 

vystupuje, a to i s ohledem na judikaturu, která se k té které právní úpravě vztahuje. Je však třeba 

konstatovat, že cílem ani důsledkem zahrnutí podkladů podle obou právních úprav nemá být 

komparace postupů dle těchto dvou úprav. 

 

Ad c) medicínský obor: Začlenění sporů týkající se tvrzených pochybení zdravotnického 

personálu v rámci různých medicínských oborů je podle mého názoru žádoucí pro zjištění, zda 

taková skutečnost může mít na vývoj sporu vliv a v jakých oborech jsou spory častější. Přitom je 

třeba mít na paměti to, že některé obory jsou z hlediska možného pochybení a jeho závažnosti 

rizikovější než jiné.  

 

Ad d) výše žalované částky: Ve studovaných podkladech jsem se snažil postihnout spory 

s žalovanou částkou od několika desítek tisíc až po desítky milionů korun českých. Je zřejmé, že 

proces hodnocení důkazů soudem je svou povahou postupem subjektivním, a tudíž je ovlivňován 

i lidskými zkušenostmi a zakořeněným lidským úsudkem.53 I výše žalované částky může mít vliv 

 

 

 

49 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Civilní právo procesní. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2015, s. 62. ISBN 978-80-7380-571-5. 
50 Jako soudu místně příslušného dle § 84, resp. § 87 písm. b) OSŘ. 
51 OZ. 
52 OZ 1964. 
53 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta. Občanský soudní řád. 2. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 558. ISBN 978-80-7400-673-9. 
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na samotné věcné vyřízení věci (v případě velmi nízké požadované částky může mít např. soudce 

tendenci vydat pro žalobce pozitivní rozhodnutí spíše než ve věcech, kde žalobce požaduje částku 

zcela zjevně přemrštěnou, a to i přestože soud může přiznat jen její část. Na tuto hypotézu také 

míří jedna z výzkumných otázek nastolená výše. 

Výše žalované čátky však samozřejmě hraje významnou roli jak v procesní strategii žalobce, 

tak žalovaného, ale i jeho pojistitele. Je přirozené, že v případě požadování nižší částky bude 

pojistitel spíše nakloněn k uzavření mimosoudní dohody. Výše žalované částky může mít také vliv 

na přičinlivost právního zástupce žalobce, a to zejména v případech, kdy bude mít se svým 

klientem sjednanou odměnu v závislosti na úspěchu ve věci.  

 

Ad e) typ žalobce: Uvedené kritérium spočívá v rozdělení sporů na ty, kde na straně žalobce 

vystupuje přímo pacient a ty, kde žalobcem je jiná osoba (např. pozůstalý). Ruku v ruce takové 

rozlišení odpovídá i tomu, zda v případě pacienta došlo k úmrtí či zvlášť závažnému ublížení na 

zdraví. Úmrtí může samozřejmě mít i vliv na psychiku soudce, a tedy i na samotné rozhodnutí. 

To, zda má či nemá tato okolnost vliv na postup žalovaného v soudním sporu, případně do jaké 

míry, bude jedním z výsledků provedené analýzy. 

 

Ad f) věk poškozeného: Ačkoli soukromé právo ovládá zásada rovnosti v právech,54 v určitých 

případech přirozeně dochází k určitým disproporcím při posuzování konkrétních věcí. Jednou 

z těchto příčin určitých odlišností v posuzování je i věk poškozeného (žalobce), zejména pak 

případ osob nezletilých. Tyto disproporce nejsou však v rozporu se zásadou rovnosti, neboť ta je 

teorií i praxí pojímána jako rovnost relativní.55 Nadto případy nezletilých také bývají častěji 

medializovány, což může mít vliv na ochotu stran přistoupit na mimosoudní vyjednávání. 

 

Ad g) druh nároku: Jak jsem již naznačil výše, v konkrétních věcech mohou vznikat 

poškozeným rozlišné nároky. Do analýzy jsem tedy zahrnul spory s různými druhy žalovaných 

nároků, především pak nemajetkové povahy. 

 

 

 

 

54 Čl. 1 LZPS. 
55 KVASNICOVÁ, Jana. (Ne)diskriminace, rovnost nebo rovné zacházení? Právní rozhledy. 2011, č. 3, s. 87. ISSN 

1210-6410. 
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Ad h) lex artis v užším smyslu/jiná pochybení: Jako jedno z vhodných kritérií jsem uvážil 

rozlišení mezi spory, ve kterých mělo dojít k postupu non lege artis v užším slova smyslu a spory, 

ve kterých jsou tvrzena jiná pochybení, která lze však přesto považovat za non lege artis postup, 

avšak sensu largo. 

 

Ad i) konání/opomenutí: Zajímavým hlediskem pro rozlišení jednotlivých soudních sporů je 

také to, zda mělo k porušení povinnosti jednat lege artis dojít konáním či opomenutím. Toto 

rozlišení není samoúčelné a může mít význam pro dokazování (zejm. prokázání porušení 

povinnosti a příčinné souvislosti). 

 

Ad j) sporovaný předpoklad vzniku odpovědnosti: Z hlediska procesní strategie je důležitým 

kritériem to, jaký předpoklad vzniku odpovědnosti žalovaný primárně sporuje. Obecně lze říci, že 

je logické, když žalovaný postupuje kaskádovitě (srov. dále), tj. nejprve sporuje existenci vzniku 

újmy, posléze existenci porušení povinnosti a nakonec příčinnou souvislost, je-li zřejmé, že 

porušení povinnosti bylo v řízení prokázáno. 

 

Ad k) – n) revizní znalecký posudek, tvrzení promlčení, výsledek sporu, odvolací řízení: Spíše 

jako doplňková jsem zvolil uvedená kritéria. V případě znaleckého posouzení v řízení tedy 

kategorizuji spory na ty, ve kterých soud vychází ze znaleckého posudku předloženého účastníky 

řízení nebo kde soud ustanovil znalce, a na ty, ve kterých se soud rozhodl přezkoumat některý 

předešlý posudek v rámci revizního znaleckého posouzení. Stejně tak rozlišuji spory podle toho, 

zda v rámci nich byla žalovaným vznesena námitka promlčení. Spíše protože se jedná o zajímavá 

data, jsem evidoval také to, zda a do jaké míry byl žalobce se svou žalobou úspěšný a v kolika 

sporech bylo vedeno odvolací řízení. To mimo jiné proto, že, jakkoli se jedná o zanedbatelný 

vzorek, lze z nich (možná oproti obecnému povědomí) pozorovat fakt, že v naprosté většině 

dochází k zamítnutí žaloby. 

2.2 Vybrané soudní spory 

Na základě východisek výše popsaných v předchozí kapitole jsem po prostudování dostupných 

soudních spisů vedených u vybraných okresních soudů (viz výše) vybral níže uvedené soudní 

spory. S ohledem na to, že jsem povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých jsem 

se v souvislosti s nahlížením spisů ve vztahu ke konkrétním osobám dozvěděl, nemohu 

uveřejňovat informace, ze kterých by bylo s to zjistit identitu účastníků řízení (zejm. žalobců). Pro 
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potřeby této práce však postačí popis skutkových okolností případu. Ze stejného důvodu nemohu 

uveřejňovat ani spisové značky jednotlivých soudních řízení. Proto budu namísto spisových 

značek u jednotlivých okresních soudů používat své označení, které bude tvořeno v první části 

číselným označení 1, 2, 3 a dále a v druhé části za lomítkem označním roku ve kterém bylo u 

příslušného soudu zahájeno řízení. 

Jednotlivé soudní spory budu blíže analyzovat u konkrétních teoretických otázek. U těchto 

řízení zjednodušeně (byť někdy obsáhle) popíšu jejich vývoj a přidám mé subjektivní posouzení 

toho, zda žalovaný postupoval vhodným či nevhodným způsobem a případně zda podle mého 

názoru soud věc správným způsobem vyřídil. 

V příloze č. 1 jsou systematicky zachyceny kategorizované soudní spory, které jsem si podle 

kritérií zmíněných v předchozí kapitole vybral. Tento přehled vybraných sporů slouží jednak pro 

lepší orientaci v průběhu práce a přehlednost a dále i jako soubor údajů o tom, v jaké kvantitě se 

určité prvky sporů v mé práci vyskytují. 
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3 Počátek konfliktní situace a volba strategie 

Na případy, kdy má pacient za to, že mu nebyly poskytnuty zdravotní služby na odpovídající 

úrovni, je třeba hledět prizmatem toho, že pacient je zpravidla v medicínském oboru naprostým 

laikem, čili pro něj ve většině případů bude mimořádně obtížné posoudit, zda byl na svých právech 

zkrácen či nikoli. Na jednu stranu tedy pacientovi nelze vytýkat, že se v případě pochybností snaží 

o ochranu svých práv (a to často i pod vlivem osob blízkých). Ostatně v případě, kdy neuspěje, 

ponese určité náklady (časové, finanční aj.). Na straně druhé však dochází (v mnohých případech 

neoprávněně) k časovému i finančnímu vytížení poskytovatele zdravotních služeb, a také 

k nepříznivému vlivu na psychiku zdravotnických pracovníků. 

Jestliže se pacient snaží domoci náhrady či zadostiučinění za újmu, o které má za to, že mu 

byla způsobena, může využít buď prostředky trestněprávní (v nejzávažnějších věcech) a domáhat 

se náhrady újmy v trestním řízení,56 nebo prostředků, které mu nabízí právo soukromé.57  

Okamžikem, kdy se poskytovatel nejpozději dozví o existenci sporu s poškozeným je den, kdy 

mu je doručena předžalobní výzva s doložením uplatňovaného nároku (případně předběžně i 

stížnost ve smyslu § 93 an. ZZS). Následující postup poskytovatele by se dal rozdělit na tři fáze, a 

to: 

i. obstarávání podkladů a informací,  

ii. volba strategie, 

iii. výkon strategie. 

 

Následující text této části vychází především z mých poznatků o možném chování 

poskytovatele. Vychází pro zjednodušení z toho, že typickým poskytovatelem zdravotních služeb 

je nemocnice. 

3.1 Obstarávání podkladů a informací 

Prvním logickým krokem poskytovatele, resp. jeho právního zástupce, bude přirozeně to, že 

učiní maximum pro to, aby se dozvěděl, jak si v daném sporu stojí. Půjde zejména o to, že interně 

 

 

 

56 Tzv. adhezní řízení (srov. § 43 an. TŘ). 
57 Vyjma domáhání se nároků dle OZ pacient může také podat stížnost proti poskytovateli ve smyslu § 93 an. ZZS, ta 

však primárně neslouží k dosažení náhrady újmy. 
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posoudí, zda by mohl být uplatňovaný nárok oprávněný a do jaké míry je pravděpodobné, že by 

mohlo být případně vydáno pro poškozeného pozitivní soudní rozhodnutí). 

V první řadě poskytovatel samozřejmě prostuduje skutkový rozbor poškozeného a snaží se jej 

racionalizovat – zhodnotí, do jaké míry jsou tvrzení pravdivá, logická a zdali nejsou zavádějící. 

Poté se obrátí interně na pracovníky té části pracoviště, kde mělo dojít k tvrzenému pochybení. 

V té souvislosti zjistí jejich pohled na uplatňovaný nárok, zda připouští možné pochybení či nikoli 

a jaké byly další okolnosti případu, které např. poškozený z důvodu, že se mu „nehodily“, neuváděl 

(např. to, že se pacient neřídil doporučením lékaře).  

Následně zaměstnanec či právní zástupce prostudují zdravotnickou dokumentaci a porovnají 

ji s fakty tvrzenými poškozeným a tvrzeními pracovníků příslušného oddělení. A je-li to možné, 

zjistí k celé situaci i stanoviska jiných odborníků (zaměstnanců poskytovatele). 

3.2 Volba strategie 

Na základě zjištěných podkladů (srov. výše) si poskytovatel učiní vlastní úsudek o tom, zdali 

by mohl být upatňovaný nárok oprávněný či nikoli. V zásadě tedy mohou nastat dvě situace. Buď 

je:  

a) přesvědčen, o tom, že nárok poškozeného není oprávněný, a v takovém případě bude 

připraven jít s poškozeným do soudního sporu (tehdy bude jeho cílem vyhnutí se 

požadovanému plnění), anebo  

b) toto přesvědčení mít nebude. Tehdy bude namístě zvažovat, jaká je pravděpodobnost 

toho, že poškozený v případném soudním sporu uspěje. V takovém případě mohou 

nastat dvě modality: 

i. jestliže se přiznání práva žalobci bude jevit jen jako možné, nikoli však vysoce 

pravděpodobné, bude nejspíš nejvhodnější vyčkat, zda poškozený podá návrh 

na zahájení řízení (v takovém případě bude jeho primárním cílem vyhnutí se 

požadovanému plnění, přitom bude zvažovat mimo jiné i výši uplatňovaných 

nároků), anebo  

ii. pokud se na druhou stranu bude jevit přiznání práva žalobci jako pravděpobné, 

nebude od věci zvažovat, zda pro poskytovatele nebude vhodější vést 

mimosoudní jednání a vyjednat např. o něco menší částku, nežli na kterou by 

mohl mít poškozený nárok, výměnou za to, že ji dostane bez soudního sporu a 

nákladů na právní zastoupení (v takovém případě bude jeho primárním cílem 

snížení požadovaného plnění). 
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Výše uvedené pojetí primárního cíle může být však narušeno např. tím, že poškozený 

zmedializuje případ tvrzeného pochybení, kdy v takovém případě bude mít poskytovatel zájem na 

udržení své dobré pověsti. V takovém případě mohou obě varianty v ad b) tendovat více 

k mimosoudnímu vyjednávání. 

Ve všech variantách naznačených výše bude sekundárním cílem žalovaného i minimalizace 

nákladů na vedení sporu. Nejvíce se však tento cíl bude projevovat ve variantě ad a) ii. 

3.3 Výkon strategie 

Výkonem strategie rozumím uplatňování jednotlivých prostředků, které by měly podle 

přesvědčení poskytovatele vést k naplnění jeho cílů (např. popření existence některého 

z předpokladů vzniku odpovědnosti). K jednotlivým prostředkům srov. vyjádření v úvodu této 

práce. Tyto prostředky současně tvoří i „kostru“ této práce (viz části 4-6). 
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4 „Eliminace“ odpovědnosti, resp. nemožnost prohlášení odpovědnosti 

Patrně první otázka, kterou si klade poskytovatel po obstarání veškerých podkladů, bude, zdali 

existuje možnost, jak se může své odpovědnosti „zbavit“, resp. je-li možno docílit toho, aby soud 

nemohl autoritativně povinnost k odčinění újmy prohlásit (půjde o jeden z primárních cílů). Tu si 

položí jak v případě, kdy je přesvědčen, že jeho povinnost k odčinění újmy nemá v hmotném právu 

oporu, ale stejně i tehdy, kdy určitou pravděpodobnost pozitivního výsledku pro poškozeného 

nemůže vyloučit. Přitom půjde z povahy věci o strategii, která se bude uplatňovat především před 

soudem v občanském soudním řízení.58 Jednotlivé kapitoly se budou věnovat konkrétním 

prostředkům, které jsou s to přispět k dosažení tohoto cíle. Ve své podstatě půjde o tvrzení dvou 

nastavších situací: 

i. odpovědnost poskytovatele nenastala (neexistence předpokladu vzniku odpovědnosti, 

liberace) nebo 

ii. povinnost k odčinění újmy nelze (byť dočasně) autoritativně prohlásit (promlčení, 

procesní nedostatky). 

4.1 Nesplnění předpokladů vzniku odpovědnosti 

Stejně jako ve všech sporech o náhradu škody je žalobce povinen tvrdit a dokázat kumulativní 

naplnění tzv. předpokladů vzniku odpovědnosti za škodu, a sice existenci protiprávního jednání, 

vznik újmy a příčinnou souvislost mezi nimi. S ohledem na ustanovení § 2913 odst. 1 OZ není 

třeba tvrdit a dokazovat zavinění poskytovatele, neboť jak již bylo uvedeno výše, mezi pacientem 

a poskytovatelem se jedná o závazek založený smlouvou.59 Třebaže výše uvedené může působit 

relativně banálně, jedná se často o velmi komplexní skutkové i právní otázky.  

 

 

 

58 Samozřejmě lze ale i v rámci mimosoudního jednání vhodnou argumentací dosáhnout toho, že poškozený od dalšího 

uplatňování svého nároku upustí. 
59 Srov. ELISCHER, David a kol. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku 

práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona: praktická příručka. Praha: Leges, 2020, s. 44. 

ISBN 978-80-7502-382-7. V této publikaci autor vedle uvedených předpokladů zmiňuje ještě neexistenci tzv. 

okolností vylučujících protiprávnost a adekvátnost vzniklé újmy porušení povinnosti škůdce (předvídatelnost újmy) 

– ty však v medicínskoprávních sporech typicky a priori posuzovány nejsou. 
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4.1.1 Vznik újmy na zdraví jako primární předpoklad odpovědnosti 

Primárním předpokladem zakládajícím odpovědnost poskytovatele je existence škodlivého 

následku, totiž v našem případě újmy na zdraví pacienta.60 Zdraví je jednou ze základních 

komponent osobnosti člověka, tvořenou souhrnem přirozených práv chráněných občanským 

právem.61 Vnitřně jej lze dělit na složku fyzickou a psychickou.62 

Újmu na zdraví pozitivní právo nazývá ublížením na zdraví63 a lze jím rozumět zhoršení, popř. 

navzdory původnímu očekávání nezlepšení zdravotního stavu člověka. Jakkoli se prima facie 

může zdát klasifikace újmy na zdraví a její vylíčení triviální, je třeba si předně uvědomit, že pro 

účely odpovědnosti je třeba charakterizovat tu újmu na zdraví, která byla způsobena škodlivým 

jednáním poskytovatele, nikoliv tu, kterou pacient utrpěl vzhledem ke svému zranění či 

onemocnění.64  

Nikoli každý zásah do integrity člověka se projeví negativně na jeho zdraví (např. oholení 

ochlupení při operaci kolenního kloubu). Ustanovení § 2958 OZ se tudíž vztahuje pouze na ty 

zásahy do tělesné nebo duševní integrity člověka, které se negativně projeví na zdravotním stavu 

člověka. Přitom jak u újmy ve sféře fyzické, tak psychické, je třeba, aby zásah dosáhl určité 

intenzity (nikoli např. neodborný vpich jehly při odběru krve, který musel být opakován). Až tehdy 

se jedná o ublížení na zdraví ve smyslu OZ. Obecně lze ublížení na zdraví chápat jako medicínsky 

zachytitelnou poruchu zdraví.65 

Ke vzniku nemajetkové újmy může dojít porušením, ale i pouhým ohrožením osobnostního 

práva, mezi které v popředí můžeme zařadit i právo na ochranu zdraví člověka.66 Speciální právní 

úprava způsobu odčinění újmy při ublížení na zdraví a usmrcení (§ 2958 an. OZ) se však z povahy 

věci použije pouze tehdy, když následkem porušení povinnosti poskytovatele vznikne porucha, 

nikoli pouhé ohrožení. Jinými slovy i tehdy, kdy by došlo k závažnému porušení povinnosti 

poskytovatele postupovat lege artis, a současně jen z důvodu šťastné náhody, či odvracejícím 

 

 

 

60 § 2958 OZ. 
61 § 81 OZ. 
62 MELZER, Filip; TÉGL, Petr. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV. § 2894-3081. Praha: Leges, 2018, s. 

992; ISBN 978-80-7502-199-1. 
63 § 2958 OZ. 
64 HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, s. 35. ISBN 

978-80-7357-643-1. 
65 MELZER, Filip; TÉGL, Petr. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV. § 2894-3081. Praha: Leges, 2018, s. 

992; ISBN 978-80-7502-199-1. 
66 Viz § 81 OZ. 
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jednáním pacienta ke vzniku újmy nakonec nedošlo, přestože by podle obvyklého chodu věcí jinak 

s jistotou vznikla, nebudou moci být jednotlivé nároky vyplývající z ublížení na zdraví u soudu 

úspěšně poškozeným uplatněny. Nároky na odčinění nemajetkové újmy vyplývající ohrožení 

práva na ochranu zdraví lze však dle mého soudu uplatnit dle § 2956 OZ. 

 

Ke vzniku újmy ohrožením práva: Soudní spor „krvácení do mozku bez následků“ – zn. 

4/2017 

 
Žalobkyně požadovala dle obecné úpravy § 2956 zadostiučinění za vzniklé duševní útrapy za 

to, že v roce 2016 pocítila náhlou bolest hlavy a také zvracela, pročež se vydala na neurologické 

oddělení žalovaného, kde popsala tento stav a současně uvedla, že je 2 měsíce po porodu a kojí. 

Lékař pouze nasadil analgetika a poslal žalobkyni domů. Druhý den žalobkyně navštívila ordinaci 

neurologa (nikoli zaměstnaného u žalovaného), který s podezřením na krvácení do mozku 

(mozkomíšních plen) odeslal žalobkyni zpět na vyšetření k žalovanému. Tam se krvácení do mozku 

potvrdilo. Žalobkyně nejprve v řízení netvrdila, že by jí vznikla újma na zdraví, ale dovozovala 

újmu spočívající v tom, že žalovaný tím, že neprovedl příslušná vyšetření (CT mozku a laboratorní 

vyšetření) ji vystavil mimořádnému ohrožení života, čímž bylo zasaženo do jejích přirozených práv, 

kdy pokud by ze své vůle nenavštívila jiného neurologa, mohla situace dopadnout tragicky. Dle 

žalobkyně šlo o „neoprávněný zásah do osobní a mravní nedotknutelnosti člověka“. 

Při jednání upozornil soud žalobkyni, že v jejích žalobních tvrzeních neshledává existenci 

škodlivého následku. Na to žalobkyně uvedla, že ke vzniku odpovědnosti může dojít i na základě 

ohrožení osobnostních práv. Na další výzvu soudu k tvrzení škodlivého následku žalobkyně uvádí, 

že prožila „duševní útrapy“ a že se v noci budí strachem z toho, že mohla zemřít. 

Žalobkyně vzala žalobu v návaznosti na vývoj řízení zcela zpět. 

 

Poznámky:  

Tento soudní spor uvádím toliko pro ilustraci toho, že v případě žaloby pro ohrožení práva na 

zdraví se neuplatní speciální úprava § 2958 an. OZ. Žalobkyně však nakonec v řízení tvdila vznik 

újmy na psychické složce svého zdraví (probouzení v noci strachem). 

4.1.2 Non lege artis postup jako protiprávní jednání 

Daleko podrobněji než vznik újmy se obvykle v soudním řízení přezkoumává, zda opravdu 

poskytovatel porušil svou právní povinnost a postupoval non lege artis. Tento pojem je 

v předmětných medicínskoprávních sporech mimořádně důležitý, a je proto třeba mu věnovat 
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náležitou pozornost, neboť právě tento předpoklad vzniku odpovědnosti bývá zpravidla to, na čem 

soudní rozhodnutí „stojí“. 

Na tomto místě se sluší uvést, že v případě odpovědnosti poskytovatele za újmu způsobenou 

non lege artis postupem se nejedná o odpovědnost za dosažení kýženého výsledku (zachování 

nebo zlepšení zdravotního stavu), nýbrž odpovědnost za řádně provedenou činnost (čili řádně 

poskytnuté zdravotní služby).67 Z toho důvodu je k založení odpovědnosti nezbytné, aby 

poskytovatel porušil konkrétní právní povinnost – povinnost postupovat tzv. lege artis. 

Jinými slovy řečeno se poskytovatel ve smlouvě o péči o zdraví pouze zavazuje, že vyvine 

dostatečné úsilí s určitými kvalitativními parametry. Ty jsou především vyjádřeny na straně jedné 

ve standardu péče řádného odborníka ve smyslu § 2643 odst. 1 OZ (v návaznosti na § 5 odst. 1 

OZ), podle kterého by jednání poskytovatele mělo vykazovat znaky potřebných znalostí a 

pečlivosti, a na straně druhé jako povinnost poskytovat zdravotní služby na náležité odborné 

úrovni ve smyslu § 45 odst. 1, § 4 odst. 5 ZZS, čímž se rozumí poskytování služeb podle pravidel 

a uznávaných medicínských postupů při respektování individuality pacienta a s ohledem na 

konkrétní podmínky a objektivní možnosti.68 Právní nauka zastává názor, že mezi těmito dvěma 

standardy z hlediska věcného není rozdílu, a nelze tak říci, že jeden standard je přísnější než 

druhý.69  

Praxe si přivykla pro standard dle ZZS a standard dle OZ v jeho medicínském kontextu užívat 

jako synonymum pojem lex artis, resp. postup (non) lege artis. A právě postup non lege artis je 

ústředním pojmem pro medicínskoprávní spory vyplývající z ublížení na zdraví při poskytování 

zdravotních služeb. Ostatně v souvislosti s medicínským právem se pojem lex artis v právní praxi 

vyskytuje nejčastěji.70  

Lex artis je svou podstatou neurčitý právní pojem, jehož obsah musí být interpretován vždy 

jen ve vztahu ke konkrétnímu případu.71 Non lege artis postupem doktrína rozumí situaci, kdy: 

„(…) lékař při výkonu svého povolání nedodrží rámec pravidel vědy a medicínských způsobů, a to 

 

 

 

67 Poskytovatel se teoreticky může zavázat, že ponese odpovědnost za výsledek, a to např. v případech estetické 

medicíny.Viz ŠUSTEK, Petr; HOLČAPEK, Tomáš. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 299-300. 

ISBN 978-80-7552-321-1. 
68 Podobně povinnost lege artis postupu zakotvuje čl. 4 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, která má v souladu 

čl. 10 Ústavy aplikační přednost před zákonem. 
69 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1165-1167. ISBN 978-80-7400-287-8.  
70 SOKOL, Tomáš. Lege artis, známý pojem neznámého obsahu. Právní rádce, 2010, roč. 18, č. 4, s. 4. ISSN 1210-

4817. 
71 Nepřipadá tedy např. v úvahu označit určitý léčbný postup při stejné diagnóze za vhodný pro každého pacienta, 

v každém zdravotnickém zařízení a za všech okolností. 
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v mezích daných rozsahem svých úkolů podle pracovního zařazení i konkrétních podmínek a 

objektivních možností.“ 72 

Teorie rozlišuje postup (non) lege artis v užším a širším pojetí.73 Neboli jde o postup lege artis 

stricto sensu, resp. largo sensu. 

4.1.2.1 Lex artis stricto sensu 

V užším pojetí postup lege artis označuje tradiční vnímání tohoto pojmu, a to jako 

respektování alespoň částí odborné společnosti obecně uznávaných profesních (medicínských) 

pravidel při péči o zdraví pacienta, neboli konformitu se současnými medicínskými standardy.74 

Nejde tedy (v naprosté většině) o pravidla, která by zakotvil právní předpis, ale naopak takové 

regulativy, které vyžaduje medicína, ošetřovatelství a ostatní zdravotnické vědy. Půjde například 

o lékařské postupy zachycené v odborných zdravotnických publikacích, vyučované na lékařských 

fakultách a fakultách zdravotnických studií, prezentované na lékařských kongresech, zachycené v 

metodikách České lékařské komory apod.75 

Obsah lex artis stricto sensu není nikterak dogmaticky daný, naopak jde o pojem v čase i místě 

proměnlivý. Jednu rovinu této proměnlivosti je možno přičítat ustavičnému vývoji vědy a 

technologií v oblasti zdravotní péče. Tou druhou je zákonný a doktrinální požadavek zachovávat 

v souvislosti s lege artis postupem dva korektivy, jimiž jsou respektování individuality pacienta a 

ohled na konkrétní podmínky a objektivní možnosti (§ 4 odst. 5 ZZS). 

V případě respektování individuality pacienta půjde o to, že člověk je jedinečný živý 

organismus. Neexistují tedy dva stejní lidé – stejní pacienti. V nadsázce řečeno to, co jednomu 

může pomoci, druhého usmrtí. Ve vztahu ke konkrétním podmínkám a objektivním možnostem 

literatura demonstruje podstatu těchto korektivů rozdílem mezi ideální medicínou, jíž jsou lékařské 

postupy diagnostiky a léčby, které jsou v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky a 

dostupnou medicínou, která představuje současnou medicínskou praxi.76 

 

 

 

72 ŠUSTEK, Petr; HOLČAPEK, Tomáš. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 265. ISBN 978-80-

7552-321-1.  
73 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1166. ISBN 978-80-7400-287-8. 
74 TĚŠINOVÁ, Jolana; DOLEŽAL, Tomáš; POLICAR, Radek. Medicínské právo. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2019, 

s. 39-41. ISBN 978-80-7179-318-2. 
75 Srov. např. MACH, Jan. Medicína a právo. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 54-54. ISBN 80-7179-810-X 
76 Srov. HAŠKOVCOVÁ, Helena. Práva pacientů: Komentované vydání. 1. vydání. Havířov: Nakladatelství Aleny 

Krtilové, 1996, s. 34 – 36. ISBN 80-902163-0-7. 
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S ohledem na ekonomické, věcné a personální zdroje totiž není v silách státu (ani 

poskytovatelů), aby zajistili všem bez rozdílu to nejlepší, co medicína a nejnovější technologie 

nabízí. Postup lege artis se tedy zásadně může lišit, půjde-li o malou oblastní nemocnici nebo 

specializovanou fakultní nemocnici s mnoha tisíci lůžky. Plánovaný rozpočet poskytovatele 

(jednotlivých oddělení) bude v absolutních číslech naprosto odlišný. Technické (věcné) vybavení 

bude zpravidla ve velkých nemocnicích častěji obměňováno a investováno do těch nejlepších 

technologií, které by byly v menších nemocnicích jednak ekonomicky neudržitelné a jednak 

v některých případech i zbytečné. A konečně ve fakulních nemocnicích s ohledem na personální 

stav bude možná větší odborná specializace. 

Lex artis stricto sensu se však bude měnit i v závislosti na dalších rozličných okolnostech. 

S ohledem na personál bude záležet na tom, zda je den či noc, pracovní den či den pracovního 

klidu apod.  

S ohledem na výše uvedené pak je třeba interpretovat to, co s lex artis v souladu není, tedy 

postup non lege artis. Tím lze tedy rozumět neuzavřený okruh případů, kdy pacientovi není 

poskytnuta zdravotní služba v souladu s nejlepšími metodami, technikami a nejnovějšími 

vědeckými poznatky, avšak s ohledem na individuální případ a s přihlédnutím ke konkrétním 

podmínkám a objektivním okolnostem. Postup non lege artis stricto sensu je tak chápán ve 

významu striktně odborném (z medicínského pohledu), neboť nic z výše uvedeného (až na 

výjimky)77 zákonodárce nestanoví. 

Non lege artis postup stricto sensu můžeme z různých hledisek typizovat. Zmíním ta hlediska, 

u kterých je to podle mého názoru užitečné pro soudní spory, jež jsou předmětem této práce. 

Jedním hlediskem může být to, zda k příslušnému pochybení mělo dojít konáním či opomenutím 

takového konání, ke kterému byl poskytovatel (resp. jeho zaměstnanci) povinen.78 Dalším 

možným rozlišením je diferenciace jednotlivých pochybení podle jejich povahy (řekněme fáze 

zdravotní péče), a to pochybení při: 

i. určení diagnózy 

ii. volbě léčebné terapie 

 

 

 

77 např. § 10 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých 

zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
78 Srov. přiměřeně KNAPPOVÁ, Marta; ŠVESTKA Jiří; DVOŘÁK, Jan. Občanské právo hmotné. 4. aktualizované 

a doplněné vydání. Praha: ASPI Publishing, 2006, s. 428. ISBN 80-7357-131-5. 
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iii. provádění terapie,79 do čehož lze zařadit techniku provádění zákroku, ale také jakoukoli 

jinou zdravotní péči prováděnou zdravotnickým personálem.80 

 

K pochybení ve volbě terapie: Soudní spor „doživotní antikoagulační léčba“ – zn. 18/2014 

 
Žalobci byl dne 23. 12. 2012 na oddělení chirurgie operován zlomený kotník. Dne 6. 1 2013 

žalobci otekla neoperovaná noha a následně byla zjištěna trombóza. Tehdy se žalobce údajně 

dozvěděl, že mu měla být i po propušení poskytnuta preventivní antikoagulační léčba. Nyní má 

doživotní následky – musí se podrobovat preventivní antikoagulační léčbě, každé tři týdny 

docházet k lékaři, nemůže létat letadlem či jezdit osobním automobilem na delší cesty nežli 1 

hodinu. Žalobce požaduje částku ve výši 1.000.000 Kč. Tato jeho tvrzení mají oporu v jím 

předloženém znaleckém posudku. 

Podle žalovaného byla žalobci antikoagulační léčba podávána po dobu hospitalizace, 

následně podávána nebyla, což je v souladu s nejnovějšími medicínskými poznatky. Žalovaný 

tvrdí, že v případě žalobce se jednalo o tzv. vrozený trombofilní stav a popírá, že by měl tento stav 

souviset s léčbou žalobce, a to tím spíše, že k žilní trombóze došlo na neoperované noze. 

Dle soudem ustanoveného znaleckého ústavu byla podávaná preventivní antikoagulační léčba 

dostačující, ústav nespatřuje kauzualitu mezi léčbou žalobce a jeho tromboembolickou příhodou. 

V návaznosti na to soud žalobu zamítl pro neprokázání non lege artis postupu. 

 

Poznámky: 

V praxi velmi častým případem je, že poškozený namítá nesprávnou volbu medikace, resp. 

volbu léku jako takového, množství podávané účinné látky či časový rozsah léčby. Tato pochybení 

lze z hlediska teoretického třídění zařadit pod případ ad ii) volba léčebné terapie. Tento druh 

pochybení skýtá drobnou výhodu pro žalobce (a tedy spíše nepříznivou skutečnost pro 

žalovaného), a sice že žalobce má v určitých případech možnost použít jako důkazí prostředek tzv. 

 

 

 

79 Např. i to, že je nasazena později, nežli tomu je třeba. 
80 Srov. HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 

95. ISBN 978-80-7357-643-1; Mikulová na straně 47-52 své diplomové práce komentuje zmíněnou Holčapkovu 

publikaci, ve které Hočapek hovoří u Ad iii. pochybení v technice provádění zákroku. Autorka diplomové práce navíc 

rozlišuje čtvrtou skupinu pochybení „ošetřovatelská péče“. Jako vhodnější mi však připadá zahrnutí obojího do jedné 

kategorie a tomu odpovídající označení. Srov. MIKULOVÁ, Magdalena. Lex artis – právní výklad pojmu 

(komparativní analýza): diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta právnická; 2013, 111 s. Vedoucí 

diplomové práce: Petr Šustek.  
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souhrn údajů o přípravku obsahující základní informace pro zdravotnický personál.81 Přestože tyto 

údaje nejsou pro zdravotnický personál závazné, je na místě, pokud se od něj odchýlí, aby byl 

žalovaný schopen přesvědčivě zdůvodnit, proč došlo k odlišnému použití.82 Podle mého názoru 

v těchto případech může být soudem zvažováno obrácení důkazního břemene. 

 

Dalším relevantním dělením, podle mého názoru, může být rozlišování postupu non lege artis 

na základě hlediska, zda k němu mělo dojít: 

i. při jednání jednoho, popř. více pracovníků, kdy u každého z nich je možné dovodit 

pochybení ve smyslu non lege artis postupu, anebo 

ii. jednáním více pracovníků, kdy až v souhrnu jednotlivých dílčích pochybení lze hovořit 

o non lege artis postupu poskytovatele. Přitom tento případ bude z povahy věci 

v soudním řízení zřejmě problematičtější z pohledu dokazování porušení právní 

povinnosti. 

Lex artis samozřejmě zavazuje vedle lékařů také další osoby, které vykonávají regulovaná 

zdravotnická povolání ve smyslu ZZS, pro účely této práce to budou zejména zdravotní sestry, 

porodní asistentky, laboranti, případně sanitáři. V souvislosti s tím lze podotnout, že rozdílné 

standardy jsou jednak mezi jednotlivými povoláními, ale i uvnitř jednotlivých profesí v rámci 

specializace. Např. od praktického lékaře nelze očekávat vysoce specializované znalosti 

průměrného neurochirurga a naopak.83 

Non lege artis postup musí být hodnocen tzv. ex ante, tedy s ohledem na ty poznatky, které 

měl zdravotnický pracovník v době, kdy se rozhodoval o svém postupu či jinak jednal, nikdy ne 

ex post.84 

4.1.2.2 Lex artis largo sensu 

S postupným vývojem a zkvalitňováním zdravotní péče je na poskytovatele (a prostřednictvím 

něj na lékaře a jiné zdravotnické pracovníky) kladeno čím dál více požadavků, které ve formě 

právních norem regulují jejich postupy. Je možno konstatovat, že tyto právní povinnosti ve svém 

 

 

 

81 Viz Státní ústav pro kontrolu léčiv [online] dostupné na  http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php. 
82 K tomu viz i soudní spor sp. zn. 15/2015 (část 7). 
83 JACKSON, Emily. Medical law: text, cases, and materials. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press, 2010, 

s.114-115. ISBN 978-0-19-955192-7. 
84 Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.10.2009, sp. zn. 8 Tdo 1048/2009. 
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důsledku mají konkretizovat a zajišťovat pojetí vztahu mezi lékařem a pacientem jako vztahu 

partnerského. 

V pojmu lex artis largo sensu lze spatřovat veškerá pravidla jak mimoprávní (odborné, 

medicínské), tak právní povahy, která regulují vztah mezi poskytovatelem a pacientem týkající se 

poskytování zdravotní péče, mající za cíl především zajištění té nejlepší možné (dostupné) 

zdravotní péče. Zahnuje všechno to, co bylo řečeno výše ve vztahu k lex artis stricto sensu a dále 

i právní pravidla, která se týkají:  

i. komunikace (vč. předávání informací) zdravotnických pracovníků s pacienty, 

ii. komunikace (vč. předávání informací) mezi zdravotnickými pracovníky navzájem a 

iii. organizace poskytování zdravotnických služeb.85 

 

Příkladmo tak pod povinnost postupovat lege artis v širším smyslu můžeme subsumovat také 

povinnost poskytovat zdravotní služby na základě informovaného souhlasu pacienta, povinnost 

poskytovat poučení, povinnost vést řádně zdravotnickou dokumentaci, povinnost zachovávat 

povinnou mlčenlivost apod.  

Příkladem porušení povinnosti postupovat lex artis largo sensu sensu může být např. situace, 

kdy lékař dá pokyn sestře, aby připravila fyziologický roztok s 0,5 % účinné látky (analgetika), ta 

si namísto toho poznamená, že má připravit pětiprocentní roztok a ten takto koncentrovaný způsobí 

pacientovi nauzeu a následně halucinace, v jejichž důsledku si pacient vlivem nadměrné zátěže 

poškodí právě voperovaný implantát v kyčelním kloubu s nutností reoperace. Může jít také o 

případ nečitelně vyplněného receptu. 

Užívání pojmu lex artis v jeho širším vymezení má tu výhodu, že jím lze označit beze zbytku 

veškeré povinnosti poskytovatele k pacientovi týkající se zdravotní péče. Na druhou stranu se 

z pohledu praxe bude jednat o pojetí z některých úhlů pohledu nepraktické, a to z několika důvodů:  

i. úprava jednotlivých povinností poskytovatele a případné řešení jejich porušení je 

řešena svébytně u každé z těchto povinností. Jinými slovy řečeno, praxe tak jako tak 

nebude v případě porušení jednotlivých povinností poskytovatelem posuzovat služby 

v celém svém souhrnu jako postup non lege artis largo sensu, ale například zvlášť to, 

zda byly dodrženy veškeré profesní standardy (lex artis stricto sensu) a zda pacient 

k jejich poskytování udělil informovaný souhlas, 

 

 

 

85 Srov. HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 

95. ISBN 978-80-7357-643-1.   
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ii. v návaznosti na ad i. lze také vytknout, že směšuje dohromady povinnosti, jejichž 

porušení může bezprostředně způsobit ublížení na zdraví (tedy by bylo postupováno 

dle § 2958 an. OZ) s těmi, jejichž porušením dojde k zásahu do jiných práv 

poškozeného (např. nedostatek informovaného souhlasu). Přitom v tradičním chápání 

lex artis stricto sensu půjde o případy, kdy může být pacientovi ublíženo na zdraví. Na 

podporu tohoto tvrzení lze uvést, že tyto povinnosti mají svou vlastní svébytnou právní 

úpravu (srov. např. § 31, § 28 odst. 1, 53 odst. 1 ZZS), a to, že soudy zkoumají vždy 

odděleně to, zda byly zdravotní služby poskytnuty na základě informovaného souhlasu 

na straně jedné, a lege artis (stricto sensu) na straně druhé, 

iii. povinnosti tradičně zahrnované pod lex artis stricto sensu jsou dány téměř výhradně 

regulativy zdravotnických věd,86 což může mít praktický dopad na míru odbornosti 

otázek, které je soud v řízení oprávněn posuzovat. To přirozeně může mít vliv i na 

strategii poskytovatele (viz níže – soudní spor 20/2012), 

iv. při poučovací povinnosti a vedení zdravotnické dokumentace atd. se podle mého 

názoru neuplatní korektivy ve smyslu § 4 odst. 5 ZZS.  

 

K rozlišení postupu lege artis sensu stricto/largo: Soudní spor „hysterektomie ve fertilním 

věku – zn. 20/2012 

 
Žalobkyně byla přijata na porodnické oddělení gynekologicko-porodnické kliniky žalovaného 

k vyvolání porodu. V průběhu vaginálního porodu došlo v jizvě po předchozím císařském řezu 

k ruptuře dělohy, která pro devastaci musela být celá odebrána. Žalobkyně byla stejně jako její 

dítě v životohrožujícím stavu. Odnětí dělohy pro ženu v dosud fertilním věku znamenalo, mimo 

jiné, ztrátu její plodnosti. Žalobkyně spatřuje postup non lege artis zejména v tom, že nebyla 

v průběhu porodu dostatečně sledována a na její stížnosti nebylo reagováno. Požaduje coby 

bolestné a ztížení společenského uplatnění částku 402.300,- Kč. 

Znalec, jehož znalecký posudek předložila žalobkyně, označuje jednání žalovaného za non lege 

artis, neboť podle znalce by při správné monitoraci ženy porodní asistentkou bylo včas reagováno 

na subjektivní stesky rodičky a byla by tak identifikována patologie dříve, než došlo k bradykardii. 

 

 

 

86 S výhradou možných výjimek, např. § 10 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a 

orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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Znalec však potvrzuje, že k ruptuře dělohy by došlo i s včasnou adekvátní reakcí žalovaného, 

přesto by však zůstala, byť malá, šance na její zachránu. 

Přestože soud v řízení nejprve předestřel, že k prokázání non lege artis postupu bude 

požadovat, aby žalobkyně prokázala, že skutečně udávala bolest v jizvě po císařském řezu (což ve 

zdravotnické dokumentaci zachyceno nebylo), spokojil se nakonec s tím, že znalec ve znaleckém 

posudku potvrdil, že za non lege artis postup lze považovat i nekontrolování ozvy plodu porodní 

asistentkou. Rozsudkem uložil žalovanému zaplatit žalobkyni částku 355.200,- Kč. Ve zbylé částce 

byla žaloba zamítnuta. 

Proti rozsudku podal žalovaný odvolání, ve kterém namítal, že ohledně bolestného není možné 

přiznat náhradu za rupturu dělohy, když by k ní i dle tvrzení znalce stejně došlo. Dle žalovaného 

nebylo skutkově zjišťováno, jaký vliv mělo na stav dělohy a rozsah její ruptury a následnou 

hysterektomii vytýkané prodlení způsobené zavedením STAN (pozn. vyšetření zjišťující možnou 

hypoxii plodu). Žalovaný uvádí, že z výslechu lékařů ani zdravotnické dokumentace nevyplývají 

bolesti v oblasti jizvy. Podle něj si jen těžko lze představit, že personál by celý den ignoroval takové 

příznaky.  

Odvolací soud se ztotožnil se skutkovým stavem tak, jak ho zjistil soud prvního stupně. Ohledně 

částky 132.000,- Kč však rozsudek zrušil, neboť soud prvního stupně nedostatečně zjistil skutkový 

stav (ve smyslu argumentace žalovaného) a jeho rozhodnutí je pro nedostatek důvodů 

nepřezkoumatelné. V navazujícím rozsudku soudu prvního stupně bylo žalobykni přiznáno 60.000 

Kč, ve zbytku (72.000,- Kč) byla žaloba zamítnuta. 

 

Poznámky:  

Soud prvního stupně de facto posuzoval otázku, zda existovalo protiprávní jednání vzniklé v 

důsledku porušení lex artis ze strany jedné či více osob (porodní asistentka, zdravotní sestra, lékař) 

či zda byl postup non lege artis zapříčiněn dílčími porušeními povinnosti každého z aktérů, kdy 

tato dílčí pochybení tvořila jednotlivé články řetězu a které až ve svém souhrnu je možné označit 

za non lege artis postup. 

Jakkoli v této věci mělo docházet i k pochybením v rámci komunikace mezi zdravotnickými 

pracovníky, což by teorie označovala za postup non lege artis largo sensu, soud se těmito 

pochybeními nakonec nezabýval a posoudil protiprávní jednání jako stricto sensu (porušení 

profesních povinností porodní asistentky).  

Posuzování věci by se posunulo do zcela jiné roviny, pokud by znalec uvedl, že poslech ozvy 

plodu pouze jednou za hodinu je sice porušení povinností, avšak nikoliv natolik závažné, aby jej 

bylo možno posuzovat jako non lege artis postup. V takovém případě by soud mohl: 
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i. žalobu zamítnout z důvodu neprokázání existence non lege artis postupu nebo  

ii. v souladu se znaleckým posudkem uvést, že samotné porušení povinnosti porodní 

asistentkou by jako protiprávní jednání neobstálo, ale v souhrnu s nesprávnou komunikací 

mezi zdravotnickým personálem a postupem lékařů lze tento postup v celé jeho šíři 

považovat jako jednotlivé články řetězu za non lege artis postup. 

A právě na příkladu ad. ii. je možno pozorovat praktický rozdíl mezi rozlišováním lex artis 

stricto sensu lex artis largo sensu. V případě lex artis stricto sensu hraje zcela nenahraditelnou roli 

odborník – znalec, vždy posuzují mimořáně odborné otázky, k jejichž posouzení není soud 

kompetentní. Oproti tomu některé otázky spadající pod postup non lege artis largo sensu vychází 

z obecné lidské zkušenosti, a i soud tak má více „manévrovacího prostoru“. Může posoudit některé 

otázky (např. očividné hrubé nedostatky v předávání informací mezi zdravotnickými pracovníky). 

Z toho důvodu by tedy soud podle mého názoru mohl rozhodnout ve smyslu bodu ii. Nadto některé 

otázky posuzovat ani znalec nemůže – typicky organizačního charakteru (kolik lékařů má být na 

jednotlivém oddělení). Dalším příkladem může být i pochybení, kdy zdravotní personál uvede 

alergii jednoho pacienta na určitá analgetika do zdravotnické dokumentace jiného pacienta. Po 

podání oněch analgetik je pacientu v té souvislosti ublíženo na zdraví. I zde je pochybení 

zdravotnického pracovníka očividné a soud jej může posoudit bez odborného podkladu 

(samozřejmě pouze v rozsahu toho, zda byla uvedeným jednáním porušena právní povinnost). 

Tomu se z povahy věci bude přizpůsobovat i taktika poskytovatele a jeho chování v průběhu 

řízení. V odborných otázkách se bude daleko více zaměřovat při dokazování na znalecké posudky 

(např. navrhovat otázky znalci, namítat rozpor mezi oborem, který s projednávanou věcí souvisí 

s tím, v rámci nějž je znalec oprávněn podávat znalecké posudky). 

V souvislosti s projednávanou věcí lze zodpovědět výzkumnou otázku: Je v případě 

organizačních pochybení poskytovatel ve výhodnejší pozici z důvodu složitějšího prokazování pro 

žalobce?  

Dospěl jsem k názoru, že tuto otázku nelze zodpovědět pouze kladně či jen záporně. Některé 

aspekty organizačních pochybení hrají totiž ve prospěch žalovaného a některé naopak v jeho 

neprospěch. Vzhledem k tomu, že se může jednat o širokou škálu rozličných pochybení, bude vždy 

záležet na tom, které aspekty v konkrétním případě převáží. 

Aspektem jdoucím žalovanému ku jeho prospěchu je ten, že organizační pochybení, která lze 

označit za non lege artis largo sensu postup, velmi často tvoří souhrn dílčích pochybení (viz shora 

uvedený soudní spor). Z logiky věci se pro žalobce jedná o obtížnější situace, neboť musí prokázat 

existenci každého dílčího pochybení a případně i kauzalitu ve vztahu k ublížení na zdraví. Nadto 
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se bude jednat o složité posuzování toho, zda jednotlivá dílčí pochybení jsou non lege artis 

postupem sama o sobě, či až ve vzájemné spojitosti. 

Na druhou stranu v sobě organizační pochybení skýtají i hledisko pro žalovaného nepříznivé, 

a sice to, že tato pochybení jsou daleko více srozumitelná jak pro žalobce, tak i pro soud, neboť se 

obecně nebude jednat o vysoce odborné otázky. To jednak umožňuje daleko jednodušeji žalobci 

argumentovat ohledně existence protiprávního jednání a jednak to poskytuje soudu více 

autonomního prostoru pro posuzování skutkových otázek (viz shora uvedený soudní spor), neboť 

v určitých ohledech nebude „svázán“ ustanovením § 127 odst. 1 OSŘ. 

Ona příznivost či nepříznivost pro žalovaného tedy spočívá ve vážení toho, do jaké míry 

tvrzené protiprávní jednání spočívá v mnohosti dílčích pochybení a na druhé misce vah toho, na 

kolik jsou tato pochybení posouditelná laickým pohledem. 

4.1.2.3 Pojetí lex artis v občanském zákoníku a ZZS 

S ohledem na shora uvedené rozlišování lege artis postupu na užší a širší pojetí je třeba 

zodpovědět otázku, jakým způsobem pojímají toto rozlišení relevantní právní předpisy. Nutno 

předznamenat, že názory teoretiků se v této oblasti rozcházejí. 

Z hlediska pojetí v občanském zákoníku se sluší připomenout, že pojem péče řádného 

odborníka lze užít jako synonymum k lege artis postupu jen v tom rozsahu, kdy jsou na základě 

smlouvy o péči o zdraví poskytovány zdravotní služby. Podle komentářové literatury vychází 

občanský zákoník v tomto ohledu v návaznosti na soudní praxi a právní teorii z užšího pojetí lege 

artis.87 Šustek s Holčapkem naopak vycházejí z pojetí širšího.88  

Stejně tak v případě náležité odborné péče ve smyslu ZZS vychází Šustek s Holčapkem 

jednoznačně z širšího pojetí lege artis postupu.89 Mach ve svém komentáři k ZZS taktéž 

upřednosňuje pojetí sensu largo.90 

Ať tak či onak, i mezi teoretiky panuje shoda na tom, že jde především o členění teoretické, 

neboť není sporu o tom, že např. chybná komunikace mezi zdravotnickým personálem (viz příklad 

 

 

 

87 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014. s. 1166. ISBN 978-80-7400-287-8. 
88 ŠUSTEK, Petr; HOLČAPEK, Tomáš. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 274. ISBN 978-80-

7552-321-1. 
89 Ibidem. 
90 MACH, Jan. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon o specifických zdravotních 

službách. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 23-25. ISBN 978-80-7598-103-5. 
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o podané látce s desetinásobně vyšší koncentrací) bude porušením smluvní povinnosti vyplývající 

§ 2543 odst. 1 OZ a poskytovatel bude povinen újmu odčinit, a to bez ohledu na to, zda tato 

povinnost náleží do lex artis sensu stricto, sensu largo či je zahrnuta v jiné rovině pojmu péče 

řádného odborníka, než je rovina lex artis. Pravdou však je, že (nejen) justiční praxe používá pojem 

lex artis v podstatě jako odborný termín, třebaže z hlediska práva je vždy podstatné porušení 

právní povinnosti.91 

4.1.2.4 Dokazování non lege artis postupu 

Úvodem je třeba konstatovat, že v souladu s judikaturou92 je zjišťování toho, zda se 

poskytovatel dopustil protiprávního jednání, čili porušil právní povinnost postupovat lege artis, 

otázkou právní, nikoli skutkovou. Jinými slovy jde o zodpovězení otázky, jak poskytovatel jednat 

měl a mohl. Problematické je však to, že soud nezná přesný obsah uvedené povinnosti, neboť jde 

o otázku vysoce odbornou. Podle § 127 odst. 1 OSŘ závisí-li rozhodnutí na posouzení 

skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, a není-li pro složitost posuzované otázky 

postačující odborné vyjádření, ustanoví soud znalce. Jinými slovy řečeno se soud dozvídá o tom, 

co je v konkrétní projednávané věci obsahem povinnosti jednat lege artis. 

Holčapek k tomu ve své publikaci poznamenává: „Jak škůdce měl jednat, je sice právní 

úvahou, avšak prakticky převoditelnou na otázku, jak v daných okolnostech jedná patřičně 

rozumná a zodpovědná osoba dané profese a kvalifikace. Tím se v podstatě rovněž blíží otázce 

skutkové (…) Co je v určité situaci lege artis, je ovšem soudce povinen zjistit cestou znaleckého 

posouzení.“93 

Jak jsem již naznačil výše, zatímco v případě porušení lex artis v užším pojetí bude vždy třeba 

zjišťovat a zohlednit odborný názor (ustanovit znalce), v případě některých povinností tvořících 

dle teoretiků lex artis largo sensu, které neodkazují na pravidla mimoprávní, si jejich obsah může 

soud posoudit sám. 

Naproti tomu otázka toho, jak poskytovatel skutečně jednal, je otázkou skutkovou a odpověď 

na ni lze hledat kromě znaleckého posouzení také ve zdravotnické dokumentaci či výpovědích 

 

 

 

91 O tom jsem se přesvědčil i v mnou analyzovaných soudních sporech, kde soud v řízení zn.: 10/2015 kostatoval 

„Závěr, zda poskytovatel zdravotní péče postupoval „lege artis“ ve smyslu, jak tento pojem užívá odborná literatura 

a judikatura, přísluší soudu nikolik znalci.“ 
92 Viz nález Ústavního soudu ze dne 9.1.2014, sp. zn. III. ÚS 2253/13. 
93 HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, s. 96-97. ISBN 

978-80-7357-643-1. 
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osob apod. Typicky však bývá tentýž znalecký posudek odborným podkladem pro rozhodnutí 

soudu o otázkách, jak poskytovatel jednat měl a mohl i jak poskytovatel skutečně jednal.94 Je třeba 

pamatovat na to, že žalobce má povinnost důkazní ohledně skutkového stavu. Tedy ohledně 

otázky, jak poskytovatel skutečně jednal.  

Právní řád nemá oporu v tom, aby žalobci přikazoval, jakým důkazním prostředkem má 

konkrétní skutečnost dokazovat (žalobce není povinen předložit znalecký posudek).  Může svou 

povinnost důkazní splnit navržením jiných důkazních prostředků (listinné důkazy – zejm. 

zdravotnická dokumentace či např. zmíněné svědecké výpovědi). Naopak je povinností soudu, aby 

si obstaral podklady pro rozhodnutí o questiones iuris (o tom, jak poskytovatel jednat měl a mohl). 

Jestliže žalobce ze své vůle předloží soudu znalecký posudek ve smyslu ustanovení § 127a 

OSŘ vypovídající v jeho prospěch, splní tím svou povinnost důkazní a zároveň tento znalecký 

posudek bude moci tvořit podklad pro rozhodnutí soudu o otázce protiprávnosti (o tom, jak by 

poskytovatel jednat měl). S ohledem na to, že zpracování takového znaleckého posudku s sebou 

nese nemalé náklady, bude žalobce i s ohledem na míru jistoty svou procesní pozicí pečlivě 

zvažovat, zda bude chtít svá tvrzení podpořit a urychlit řízení tím, že předloží znalecký posudek 

s doložkou znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku. 

4.1.3 Příčinná souvislost jako pojítko mezi non lege artis postupem a újmou 

Jako posledního z prvků odpovědnosti v pořadí se stručně dotknu třetího (základního) 

předpokladu – příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním a vznikem újmy.95 O materii 

kauzality obecně se dá říci, že je mimořádně složitá a obsáhlá. V medicínskoprávním kontextu se 

jí komplexně věnují celé publikace.96 Protože je tato problematika obstojně rozpracována v jiných 

textech a taktéž s ohledem na její rozsah, budu se jí věnovat jen okrajově. 

Posuzování existence kauzálního nexu bývá jednou z nejkomplikovanějších otázek 

projednávání práva na odčinění újmy na zdraví. Ona složitost tkví v tom, že k újmě na zdraví 

v konkrétním případě často vede celá škála různých důvodů, z nichž jen některé jsou příčiny 

způsobilé založit škůdcovu povinnost k náhradě škody. Doktrína v tomto ohledu výstižně hovoří 

 

 

 

94 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1165. ISBN 978-80-7400-287-8. 
95 ŠUSTEK, Petr; HOLČAPEK, Tomáš. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 317-318. ISBN 978-

80-7552-321-1. 
96 DOLEŽAL, Adam; DOLEŽAL, Tomáš. Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory. 

Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016, 262 s. ISBN 978-80-87438-28-9. 
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o pacientu jako tzv. černé skříňce.97 Tento koncept spočívá v tom, že fyziologické procesy 

v lidském těle jsou z velké části nepředvídatelné. Mluvíme proto o tom, že je znám vstup do tzv. 

černé skříňky (např. genetické predispozice, práce v nebezpečném prostředí) a výstup (např. 

konkrétní onemocnění). Realita je však samozřejmě o poznání složitější tím, že oněch vstupů bude 

celá řada, přičemž je možné, že jen vstupy, které budou spolupůsobit ve vzájemné souvislosti 

mohou vést k určitému výstupu. Často tak není možné jednoznačně určit, který z těchto vstupů 

(příčin) je podmínka, bez které by ke škodlivému následku nedošlo.98  

Tuto pomyslnou pavučinu různých příčin je třeba nejprve rozplést, jednotlivé příčiny 

pojmenovat, zjistit, zda byly (mohly být) způsobeny protiprávním jednáním poskytovatele, a určit, 

jakou měrou měla zjištěná příčina vliv na způsobení újmy na zdraví. 

Příčinná souvislost se stanovuje pomocí teorie podmínky korigované zásadou umělé izolace 

jevů, jejíž podstatou je, že se oddělí jen ty příčiny, které jsou z hlediska odpovědnosti relevantní, 

a  dále zásadou gradace příčinné souvislosti vycházející z předpokladu, že jednotlivé příčiny 

nemají pro způsobení následku stejný význam a je tak třeba jejich odstupňování.99 Ohledně teorie 

podmínky, zásady umělé izolace jevů a gradace příčinné souvislosti si dovolím odkázat na již 

zmíněnou Doležalovu publikaci.100 

Doktrína i v oblasti medicínského práva donedávna vycházela z toho, že příčinná souvislost 

musí být prokázána s naprostou jistotou, tedy že nepostačuje jen určitá pravděpodobnost toho, že 

tzv. kauzální nexus mezi dvěma předchozími prvky odpovědnosti skutečně existuje.101 S ohledem 

na judikaturu Nejvyššího soudu a zejm. Ústavního soudu se objevují kontroverzní střípky 

odhlédnutí od dogmatického požadavku stoprocentní jistoty, když naopak za určitých podmínek 

lze dovodit existenci příčinné souvislosti z pouhé pravděpodobnosti.102 103 Přitom uvedená 

 

 

 

97 Viz DOLEŽAL, Adam; DOLEŽAL, Tomáš. Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory. 

Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016, s. 192-194 ISBN 978-80-87438-28-9. 
98 Ibidem. 
99 Srov. přiměřeně usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 1. 2016, sp. zn. 7 Tdo 1626/2015. 
100 DOLEŽAL, Adam; DOLEŽAL, Tomáš. Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory. 

Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016, 262 s. ISBN 978-80-87438-28-9. 
101 TĚŠINOVÁ, Jolana; DOLEŽAL, Tomáš; POLICAR, Radek. Medicínské právo. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2019,  s. 376-377. ISBN 978-80-7179-318-2. Přiměřeně srov. i ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo 

hmotné 2, Díl třetí: závazkové právo. 5., jubilejní a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 407. 

ISBN 978-80-7357-473-4. 
102 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. 25 Cdo 1222/2012, nález Ústavního soudu ze dne 

12.8.2009, sp. zn. I. ÚS 1919/08. 
103 Srov. také KLEGER, Jiří. Ztráta šance a očekávání a nová interpretace příčinné souvislosti ve zdravotnickém 

právu [online]. epravo.cz, 12. 2. 2015 [8. 11. 2020] Dostupné na https://www.epravo.cz/top/clanky/ztrata-sance-a-

ocekavani-a-nova-interpretace-pricinne-souvislosti-ve-zdravotnickem-pravu-96678.html. 
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rozhodnutí vychází z toho, že v případě medicínskoprávních sporů je někdy v podstatě nemožné 

prokázat, že postup non lege artis mohl vést ke škodlivému následku, a to s ohledem na 

mimořádnou složitost lidského organismu. Podobnému účelu může sloužit také institut obrácení 

důkazního břemene.104 

Přestože se posouzení existence příčinné souvislosti v praxi zpravidla neobejde bez znaleckého 

zkoumání, je třeba upozornit na to, že i naplnění tohoto předpokladu je otázkou právní, ke které 

znalec zjišťuje pouze skutkový podklad.105 

4.2 Promlčení nároků na odčinění nemajetkové újmy 

Výše jsem představil první z možností, kterou poskytovatel může „negovat“ svou odpovědnost 

za újmu, a sice tím, že popře některý z nezbytných předpokladů vzniku jeho odpovědnosti, jež 

jsem s důrazem na protiprávní jednání poskytovatele shora rozebral. V této kapitole se budu 

věnovat případu, kdy třeba i mohou být naplněny všechny předpoklady vzniku odpovědnosti, 

jejichž spojením vznikne poškozenému některý z nároků, avšak tím, že došlo k uplynutí dostatečně 

dlouhé doby, se v případě namítnutí této skutečnosti u soudu oslabí právo natolik, že jej soud 

nemůže přiznat.106 107 

Promlčením můžeme rozumět důsledek marného uplynutí určité lhůty, která slouží k uplatnění 

práva.108 Jestliže poskytovatel zdravotních služeb po jejím uplynutí tuto skutečnost u soudu 

namítne, právo na odčinění újmy takzvaně ztratí svůj nárok a zůstane jako pouhé naturální právo. 

Tím poškozený (pacient, osoba blízká) zásadně navždy ztratí možnost si právní cestou zaplacení 

odškodnění vymoci.109 

Promlčení nároků na odčinění nemajetkové újmy v souvislosti s medicínskoprávními spory je 

poměrně svébytná problematika vyžadující si určitou pozornost. OZ stanoví, že právo na život a 

na ochranu zdraví se nepromlčují. Jde-li však o dílčí práva na odčinění újmy způsobené na 

uvedených právech, na ty se vztahuje režim běžných majetkových práv, která se promlčují obecně 

 

 

 

104 Viz nález Ústavního soudu ze dne 9. 5. 2018, sp. zn. IV. ÚS 14/17. 
105 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2017, sp. zn. 30 Cdo 41/2017. 
106 DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 411-414. ISBN 978-80-7552-187-3. 
107 S výhradou zjevného zneužití práva na namítnutí promlčení. 
108 DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 411. ISBN 978-80-7552-187-3. 
109 HURDÍK, Jan. Občanské právo hmotné: Obecná část: Absolutní majetková práva. 3. aktualizované vydání. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. s. 180-181. ISBN 978-80-7380-718-4. 
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ve tříleté (subjektivní) promlčecí lhůtě.110 111 Délka promčecí lhůty však není ohledně promlčení 

níže uvedených nároků to, co by činilo potíže. 

Komplikace nastávají při posuzování toho, kdy promlčecí lhůta počne běžet. Přitom zjištění 

počátku běhu promlčecí lhůty dále „ztěžuje“ skutečnost, že se jedná o nároky dílčí (viz níže), u 

nichž promlčecí lhůta může počít běžet jiným dnem. Z pohledu hmotného práva jde tedy o nároky, 

které se samostatně promlčují. Obecně dle § 619 OZ samozřejmě platí, že promlčecí lhůta počíná 

běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, což nastane v okamžiku, kdy se osoba 

dozvěděla o okolnostech rozhodných pro počátek jejího běhu, anebo se o nich dozvědět měla a 

mohla. Podle § 620 OZ se okolnosti rozhodné pro počátek běhu promlčecí lhůty u práva na 

odčinění újmy považují: vědomost o újmě a povědomí o osobě povinné k jejímu odčinění. A právě 

vědomost o újmě byla v souvislosti s předmětnými medicínkoprávními spory předmětem výkladu. 

Ohledně konkrétního počátku běhu promlčecí lhůty je třeba se zamyslet u každého dílčího práva 

(nároku), resp. jejich skupin, zvlášť. Pro všechny nároky ohledně započetí běhu promlčecí lhůty 

však podle mého názoru platí, že se bude v každé věci posuzovat indidviduálně s ohledem na 

konkrétní okolnosti případu.  

K okamžiku ustálení zdravotního stavu a obecně k promlčení se v relativně nedávné době 

vyjádřil také Ústavní soud,112 podle kterého je ve sporech o odčinění újmy na zdraví třeba 

postupovat a posuzovat lhůty ve prospěch poškozeného pacienta. „Přeci jen je propastný rozdíl 

mezi účastníkem řízení o náhradu škody na zdraví, který žije v obavách o své zdraví, a někdy i 

život, a účastníkem běžného, sporného řízení vedeného například v souvislosti s nezaplacením 

dluhu z kupní smlouvy (…) Pacient se upíná k tomu, že jeho zdravotní stav není dobrý, i k naději, 

že se zlepší. Nelze spravedlivě žádat od poškozeného pacienta, aby ještě v průběhu neukončené 

léčby průběžně vyhodnocoval, zda je jeho zdravotní stav ustálen. Vědomost o svém zdravotním 

stavu může mít pacient teprve tehdy, kdyby byl léčebný proces definitivně ukončen, nebo tehdy, 

kdyby se na ustálení zdravotního stavu jednoznačně shodli lékaři a v tomto ohledu podali 

pacientovi jasnou a srozumitelnou informaci.“ Podle citovaného nálezu Ústavního soudu je ve 

sporech o odčinění újmy na zdraví třeba postupovat v pochybnostech ve prospěch poškozeného 

pacienta.113 

 

 

 

110 § 612 OZ. 
111 Objektivní promlčecí lhůta se v daném případě s ohledem na § 636 odst. 3 OZ nepoužije. 
112 Nález Ústavního soudu ze dne 27.2.2019, sp. zn. IV. ÚS 774/2018. 
113 Srov. i SMRŽ, Ivo. Okamžik ustálení zdravotního stavu pacienta a jeho vědomost o újmě na zdraví ve vztahu 

k promlčení – recentní nález ÚS [online]. Zdravotnické právo a bioetika, 20. 3. 2019 [cit. 8. 11. 2020] dostupné z 
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V kontextu citovaného nálezu Ústavního soudu budou pravděpodobně obecné soudy 

(individuálně) hledat ten nejzazší myslitelný počátek běhu promlčecí lhůty. Jistě lze říci, že ve 

většině případů bude hrát zcela zásadní roli okamžik ustálení zdravotního stavu pacienta (srov. 

níže). Ustálení zdravotního stavu však může být různé pro jednotlivé oblasti následků újmy na 

zdraví (např. fyzické a psychické následky).114 

V souvislosti s během promlčecí lhůty je ještě nezbytné zmínit speciální úpravu vztahující se 

ke stanovení počátku promlčecí lhůty u nezletilých, kteří nenabyli plné svéprávnosti.  V takových 

případech počíná promlčecí lhůta běžet podle § 622 OZ až okamžikem nabytí plné svéprávnosti.115  

 Než se však dostanu k samotné problematice promlčení vztahující se konkrétně k jednotlivým 

nárokům na odčinění nemajetkové újmy, je nezbytné se alespoň okrajově zmínit o těchto nárocích 

a jejich povaze.116 Takový postup bude totiž i z hlediska teoretického navazovat na popis prvků 

odpovědnosti z předchozí kapitoly.  

4.2.1 Komplex dílčích nároků v obecné rovině 

Obecně platí, že zasáhne-li někdo do přirozených práv člověka a není vyloučena jeho 

odpovědnost, je povinen poskytnout poškozenému přiměřené zadostiučinění a coby nemajetkovou 

újmu případně odčinit i způsobené duševní útrapy.117 V případech medicínskoprávních sporů, kdy 

došlo k újmě na zdraví, resp. smrti, tedy poruše (nikoli pouhého ohrožení) práva, se však stran 

způsobu a rozsahu odčinění újmy použije jako lex specialis úprava § 2958 an. OZ, a to s ohledem 

na mimořádnou důležitost ochrany zdraví a života. I v tomto speciálním režimu se však uplatní 

obecná úprava ustanovení § 2957 OZ, podle kterého mají být odčiněny i okolnosti zvláštního 

zřetele hodné (v čemž někteří autoři spatřují dokonce náznaky tzv. sanční náhrady škody).118 119 

 

 

 

https://zdravotnickepravo.info/okamzik-ustaleni-zdravotniho-stavu-pacienta-a-jeho-vedomost-o-ujme-na-zdravi-ve-

vztahu-k-promlceni-recentni-nalez-us/. 
114 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1.17.2017, sp. zn. 25 Cdo 2245/2017. 
115 Případně až okamžikem pravomocného rozhodnutí o jmenování opatrovníka po dosažení zletilosti. 
116 V této práci se nezabývám nároky majetkovými, ohledně nichž odkazuji na zmíněnou publikaci: ŠUSTEK, Petr; 

HOLČAPEK, Tomáš. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 322-323. ISBN 978-80-7552-321-1. 
117 § 2956 OZ. 
118 VÍTOVÁ Blanka; DOHNAL, Jakub; KOTULA, Jan. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském 

zákoníku: komentář k § 2894 až § 2971. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2015, s. 218. ISBN 978-80-7263-940-3. 
119 Přestože lze v judikatuře Nejvyššího a Ústavního soudu pozorovat určitý posun, v českém právním prostředí se 

sankční náhrada škoda (tzv. punitive damages) neuplatňuje. K tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 

22. 8. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3157/2013 či ŽIVĚLOVÁ, Alexandra. Umožňuje nový občanský zákoník přiznat v řízení 

o náhradě nemajetkové újmy punitive damages? [online]. Bulletin advokacie, 10. 5. 2016 [8.11.2020]. Dostupné z 

http://www.bulletin-advokacie.cz/umoznuje-novy-obcansky-zakonik-priznat-v-rizeni-o-nahrade-nemajetkove-ujmy-

punitive-damages#ftn1. Ostatně i v angloamerickém prostředí mohou být punitive damages přiznávány jen 

https://zdravotnickepravo.info/okamzik-ustaleni-zdravotniho-stavu-pacienta-a-jeho-vedomost-o-ujme-na-zdravi-ve-vztahu-k-promlceni-recentni-nalez-us/
https://zdravotnickepravo.info/okamzik-ustaleni-zdravotniho-stavu-pacienta-a-jeho-vedomost-o-ujme-na-zdravi-ve-vztahu-k-promlceni-recentni-nalez-us/
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Pochopitelně může nastat situace, kdy poskytovatel non lege artis postupem zasáhne při 

ublížení na zdraví současně do jiných osobnostních práv, než je právo na ochranu zdraví, potažmo 

v určité míře i práva na soukromí. Zpravidla se pak bude jednat o právo na zachování cti a 

důstojnosti. Pro takový případ se použije obecná úprava § 2956 OZ, přestože škodním jednáním 

byl tentýž non lege artis postup poskytovatele.120 

 Újma na zdraví je téměř vždy provázena některými nepříznivými jevy. Zpravidla vždy to bude 

určitá bolestivost,121 ale často také fakt, že újma na zdraví se v určitém směru negativně odrazila 

na dalším životě pacienta. V návaznosti na to při ublížení na zdraví, resp. usmrcení, rozlišuje OZ 

následující typy (nemajetkových) nároků: 

i. tzv. bolestné,  

ii. tzv. ztížení společenského uplatnění,  

iii. další nemajetkové újmy a  

iv. duševní útrapy při usmrcení. 

 

Než se však dostaneme k bližšímu vymezení jednotlivých druhů těchto nároků, je třeba se 

věnovat tomu, jaký je mezi těmito nároky vztah, do jaké míry jsou na sobě závislé a zdali vznikají, 

existují a zanikají společně či samostatně, neboť tyto skutečnosti jsou rozhodné, mimo jiné, pro 

institut promlčení. 

Jestliže podrobíme dikci OZ jazykovému výkladu, pak dovodíme, že jednotlivé nároky mohou 

existovat vedle sebe, nejsou vůči sobě ve vztahu subsidiarity a speciality. Soudní praxe dovodila, 

že jsou na sobě také do určité míry nezávislé.122 V této souvislosti Nejvyšší soud ve svém usnesení 

ze dne 1.11.2017, sp. zn. 22 Cdo 2245/2017 uvedl: „(…) nárok na náhradu újmy na zdraví 

dle § 2958 o. z. tvoří jednotlivé, dílčí, samostatné nároky na náhradu za bolest, ztížení 

společenského uplatnění a další nemajetkovou újmu, jež samostatně vznikají i zanikají, a tedy se 

i samostatně promlčují.“123 

 

 

 

v mimořádně výjimečných případech. Srov. FURROW, Barry R. Health law: cases, materials and problems. 5th ed. 

St. Paul: Thomson-West, 2004, s. 292-203. ISBN 0-314-15154-0. 
120 MELZER, Filip. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV. § 2894-3081. Praha: Leges, 2018, s. 1000; ISBN 

978-80-7502-199-1. 
121 Až na možné výjimky – srov. dále. 
122 Díky tomu by již nemělo docházet k případům, se kterými se praxe potýkala za účinnosti OZ 1964, kdy z jednoho 

škodního jednání byly uplatňovány různé nároky podle odlišných ustanovení. Srov. více MELZER, Filip; TÉGL, 

Petr. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX, § 2984-3081. Praha: Leges, 2013, s. 1000. ISBN 978-80-87576-

73-1. 
123 Nejvyšší soud tímto navázal na svou praxi ve vztahu k OZ 1964, kde rovněž vycházel ze zásady „dílčnosti“ 

uvedených nároků (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2007, sp. zn. 32 Odo 132/2005). Po přijetí 
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Přitom rozlišení pojetí nároku jako dílčího či celistvého má zcela zásadní dopady jak po stránce 

hmotněprávní, tak procesněprávní. Patrně nejzásadnější dopadem v oblasti hmotněprávní je právě 

otázka promlčení jednotlivých nároků. S tím však úzce souvisí aspekt procesněprávní, a to 

zejména s ohledem na povinnost tvrzení a důkazní (viz následující kapitolu).124 

Na tomto místě je vhodné se vyjádřit k výzkumné otázce: Mají jednotlivé nároky na odčinění 

nemajetkové újmy povahu natolik samostatnou, že je lze uplatnit zvlášť v různých řízeních? Jak 

již vyplývá z výše uvedeného, odpověď na tuto otázku poskytuje judikatura. Je zcela na vůli 

žalobce, zdali jednotlivé nároky na odčinění újmy (bolestné, ztížení společenského uplatnění a 

další nemajetkové újmy) uplatní v jednom návrhu na zahájení soudního řízení či bude uplatňovat 

každý z nároků samostatně. Třebaže půjde o postup (zbytečně) nákladný a soudy budou mít 

tendenci ke spojení věcí, nelze vyloučit, že bude mít taková praxe své opodstatnění např. 

v případech, kdy bude třeba dlouhou dobu čekat na ustálení zdravotního stavu pacienta. 

Tento závěr o samostatné žalovatelnosti lze dovodit z rozhodnutí Nejvyššího soudu,125 podle 

kterého: „Ve zvlášť závažných případech újmy na zdraví je totiž celkový proces ustálení 

zdravotního stavu, bylo-li zasaženo do řady oblastí osobního života jednotlivce, složený z ustálení 

zdravotního stavu v jednotlivých oblastech následků újmy na zdraví (např. případ jiné poškozené, 

jejíž zdravotní stav se po automobilové nehodě v květnu 2006 ustálil asi v polovině roku 2007, ve 

sféře trvalých psychických následků pak až na konci roku 2009 (…) V případě jediného nároku by 

pak rozhodnutí o podané žalobě na bolestné představovalo překážku věci rozsouzené pro případné 

odškodnění ztížení společenského uplatnění. (…) Vzhledem k výše uvedenému lze proto přisvědčit 

dovolateli a uzavřít, že nárok na náhradu újmy na zdraví dle § 2958 o. z. tvoří jednotlivé, dílčí, 

samostatné nároky na náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění a další nemajetkovou 

újmu, jež samostatně vznikají i zanikají, a tedy se i samostatně promlčují.“ 

Nyní se již budu stručně věnovat každému z uvedených nároků, a to i včetně aspektů týkajících 

se promlčení. 

 

 

 

OZ. se část doktríny přikláněla k tomu, že v kontextu právní úpravy dle § 2958 OZ jde spíše o nárok celistvý. Srov. 

např. DOLEŽAL, Tomáš; LAVICKÝ, Petr. Pojetí náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví podle nového 

občanského zákoníku a s tím spojené procesní aspekty. Právní rozhledy, 2014, č. 10, s. 358. ISSN 1210-6410. Rovněž 

HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1703-1716. ISBN 978-80-7400-287-8. 
124 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací. 9. aktualizované 

vydání. Praha: Leges, 2018, s. 250-255. ISBN 978-80-7502-298-1. 
125 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 17. 2017, sp. zn. 25 Cdo 2256/2017. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmrzgu4a
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4.2.2 Bolestné 

Bolestné je zjednodušující označení pro náhradu za vytrpěné bolesti.126 Jde o fyzické a 

psychické strádání vzniknuvší v souvislosti s újmou na zdraví. Důležité však v tomto ohledu je, že 

tyto vytrpěné bolesti musí být na základě lékařského posouzení objektivizovatelné. V rámci 

bolestného se odčiňují bolesti trojího druhu. Jednak jde o bolestivý stav v průběhu úrazu, dále při 

léčení a konečně následné tzv. rehabilitaci (tedy odstraňování následků úrazu). V rámci náhrady 

za vytrpěné bolesti se podle současného pojetí (srov. níže) odčiňují i rozličné obtíže spojené 

s utrpěnou zdravotní újmou, určitá míra stresu a nepohodlí obecně, avšak jen v tom rozsahu, ve 

kterém jsou tyto stavy v souvislosti s konkrétní bolestí obvyklé. Jestliže by jejich úroveň byla 

vyšší, budou se odčiňovat jako další nemajetkové újmy. Doktrína označuje takové pojetí jako tzv. 

bolest v širším smyslu. Stejně tak se v rámci bolesti bude odčiňovat i ta bolest, kterou z různých 

fyziologických důvodů osoba nepociťuje (kóma, určité druhy neuropatie apod.).127 

Pro rozlišení toho, co se odčiňuje v rámci bolestného a co již jako ztížení společenského 

uplatnění, je stěžejní lékařské určení okamžiku, kdy je zdravotní stav pacienta ustálen. Vše před 

jeho stabilizací se bude nahrazovat jako bolestné a vše poté jako ztížení společenského 

uplatnění.128 

Nejedná se však o optimální okamžik ustálení zdravotního stavu, ale jde o to, kdy bude tento 

stav stabilizován do té míry, že bude možné prvně hodnotit výši jednotlivých nároků. Nelze na něj 

usuzovat zpětně až poté, co dojde k případnému neočekávanému zhoršení.129 Jestliže dojde 

k podstatnému neočekávanému zhoršení již ustáleného zdravotního stavu, může výjimečně 

vzniknout další nárok na bolestné.130 

Rozsah odškodnění v penězích v zákoně vyjádřený jako „plné vyvážení“ se zdá být cílem 

fakticky nedosažitelný, neboť z povahy věci nemohou peníze sloužit jako odpovídající ekvivalent 

bolestivého stavu. Stejně tak neurčité je i to, že nelze-li zjistit, na kolik lze v daném případě ocenit 

 

 

 

126 § 2958 OZ. 
127 MELZER, Filip. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV. § 2894-3081. Praha: Leges, 2018, s. 1001-1002; 

ISBN 978-80-7502-199-1. 
128 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. 25 Cdo 3228/2014 (nálezem Ústavního soudu ze dne 

29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 1346/16, došlo z nesouvisejících důvodů ke zrušení tohoto rozhodnutí, nicméně tato praxe 

mezi soudy přetrvává). 
129 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 7. 2011, sp. zn. 21 Cdo 752/2010 
130 MELZER, Filip. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV. § 2894-3081. Praha: Leges, 2018, s. 1013; ISBN 

978-80-7502-199-1. 
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„plné vyvážení“, postupuje se podle „zásad slušnosti“.131 Praktický pohled na způsob oceňování 

v konkrétním případě tak, jak je tomu po změnách po roce 2013, poskytuje např. Elischerova 

publikace.132 V této souvislosti je možno odkázat i na soukromou kategorizovanou sbírku 

rozhodnutí věnujících se oceňování nároků.133 

Pokud jde o problematiku promlčení bolestného, jak jsem již nastínil výše, judikatura dovodila, 

že se za počátek běhu promlčecí lhůty považuje zásadně den, kdy se zdravotní stav pacienta ustálil 

(viz shora),134 přestože bolestné coby jedna ze složek újmy na zdraví vzniká postupně od okamžiku 

ublížení na zdraví. Vychází se totiž z toho, že do této doby nebude mít poškozený zpravidla 

dostatečné povědomí o tom, jaké další bolesti (v širším smyslu) jej budou až do ukončení tzv. 

rehabilitace provázet. Pochopitelně je však třeba brát ohled na konkrétní okolnosti případu. 

4.2.3 Ztížení společenského uplatnění 

V některých případech mohou po dokončené léčbě i následné rehabilitaci přetrvávat určité 

negativní projevy na zdravotním stavu pacienta, a to (zpravidla) až do konce jeho života. Velmi 

zjednodušeně je možno označit tyto projevy jako „trvalé následky“, OZ je označuje jako „překážku 

lepší budoucnosti“.135 Tyto projevy mohou mít různou podobu. Může jít o bolestivost, poruchy 

hybnosti, zohyzdění, získané predispozice k určitému onemocnění apod. Jde o neuzavřený okruh 

různých následků. V takovém případě vznikne pacietu nárok na odčinění ztížení společenského 

uplatnění. Z uvedeného vyplývá, že jde o nárok, který je při ublížení na zdraví fakultativní. 

Uvedené následky přitom mají negativní vliv na uspokojování životních a společenských 

potřeb, příkladmo půjde o přípravu k povolání, možnosti plnohodnotně se věnovat dalšímu 

vzdělávání, uplatnit se v životě rodinném, politickém, ale i v kulturním či sportovním vyžití. 

Mohou se projevovat v oblasti fyzické (např. zohyzdění), psychické (např. deprese), či 

psychosociální (omezení možnosti založit rodinu či volby partnera). 

 

 

 

131 ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 324. ISBN 978-80-

7552-321-1. 
132 ELISCHER, David a kol. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v 

oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona: praktická příručka. Praha: Leges, 2020, s. 165-171. 

ISBN 978-80-7502-382-7. 
133 VALACH, Ondřej a kol. Nová veřejně přístupná aplikace obsahující přehlednou databázi judikatury k nemajetkové 

újmě. Právní rozhledy. 2018, č. 19, s. 685-686. ISSN 1210-6410. 
134 Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 11. 2017, sp. zn. 25 Cdo 2245/2017. K pojmu ustálení 

zdravotního stavu srov. příslušnou kapitolu o bolestném. 
135 § 2958 OZ. 
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Kromě toho, že náhradou ztížení společenského uplatnění se odčiňují ty následky, které 

přetrvávají po stabilizaci zdravotního stavu pacienta, je dalším rozdílem oproti bolestnému také 

to, že stejná omezení (stejné následky) budou pro každou osobu rozdílné (resp. výše odškodnění), 

a to v závislosti na věku pacienta, jeho zaměstnání, jeho dosavadnímu stylu života, směru vzdělání 

apod.136 Např. u profesionální houslistky totiž bude ztráta dvou prstů na levé horní končetině mít 

zcela jiný dopad nežli u pokladní pracující ve velkoobchodu. Stejně tak existence viditelné jizvy 

na obličeji bude mít jiný význam u dospívající dívky nežli u muže v seniorním věku. 

Podobně jako v případě bolestného je hodnocení ztížení společenského uplatnění postaveno na 

medicínském posouzení, které se obvykle provádí až poté, co je zdravotní stav pacienta v zásadě 

ustálen. Vzhledem k tomu, že konkrétní újmy vznikají postupně, resp. postupně bude jisté, že 

určitá překážka pro budoucí život tu bude, vzniká postupně i nárok na odčinění ztížení 

společenského uplatnění, resp. se jeho rozsah postupně zvětšuje. Není tedy podle mého soudu 

vyloučeno, aby tento nárok (alespoň zčásti) byl oceněn i před samotným ustálením zdravotního 

stavu, jakkoli se to může jevit neprakticky. Z časového hlediska půjde zpravidla o jeden rok od 

utrpění újmy, případně dobu delší (nejvýše 2 roky).137 

I zde platí, že pokud by došlo k neočekávanému podstatnému zhoršení zdravotního stavu 

pacienta po jeho ustálení, lze výjimečně uvažovat o nároku na odčinění dalšího ztížení 

společenského uplatnění.138 Ohledně oceňování nároku odkazuji na Elischerovu publikaci.139 

Podobně jako v případě bolestného tomu bude ohledně počátku běhu promlčecí doby i 

v případě nároku na odčinění ztížení společenského uplatnění.140 Oproti bolestnému se však zde 

vychází z premisy, že promlčecí doba počne běžet v den, kdy jsou prokazatelné nepříznivé trvalé 

následky pro životní a společenské úkoly poškozeného a současně kdy je možné tyto následky 

 

 

 

136 MELZER, Filip. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV. § 2894-3081. Praha: Leges, 2018, s. 1002-1003; 

ISBN 978-80-7502-199-1. 
137 Ibidem. 
138 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 10. 2019, sp. zn. 25 Cdo 3014/2018. 
139 ELISCHER, David a kol. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v 

oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona: praktická příručka. Praha: Leges, 2020, s. 171-175. 

ISBN 978-80-7502-382-7. 
140 viz ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 549. ISBN 978-80-

7400-108-6. 
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objektivně ohodnotit.141 Tento den může teoreticky s ohledem na konkrétní situaci nastat jak dříve, 

142 tak později nežli v den ustálení zdravotního stavu. 

4.2.4 Další nemajetkové újmy 

Další nemajetkové újmy je označení pro množinu újem, které mohou fakultativně vzniknout 

jako jedna ze složek újmy na zdraví. Vznikají průběžně po ublížení na zdraví. Přestože jde o (stejně 

označované) nároky, které právní řád zná již od roku 2014, praxe s ním doposud příliš nepracuje, 

což někteří autoři přisuzují tomu, jakým způsobem se k předmětným nárokům staví nejvyšší 

soudní instance (srov. dále). 

Na tomto místě je nezbytné připomenout, že soudní praxe pojímá velmi široce pojem bolesti, 

pod který podřazuje jak bolesti fyzické, tak „bolesti psychické“, slovy Nejvyššího soudu „duševní 

strádání“, ale také „běžné obtíže spojené s ublížením na zdraví určitého typu“. Přitom „(…) míru 

takových obtíží je třeba zohlednit při stanovení výše bolestného, neboť bodové hodnocení lékaře 

(znalce) je pouze východiskem, na jehož základě soud určuje konečnou výši náhrady 

s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem každého případu.“143  

Podle komentáře Wolters Kluwer lze další nemajetkové újmy vymezit jako: „(…) nepříznivé 

dopady do sféry poškozeného, které nejsou bolestivé a které nemají trvalý charakter (…)“144 

Beckův komentář hovoří o tomto sousloví obdobně jako o negativních dopadech do sféry 

poškozeného, jež nejsou (fyzicky) bolestivé a které nemají permanentní povahu.145 Nejvyšší soud 

v právní větě shrnul, že další nemajetkové újmy „(…) jsou spojeny se zásahem do zdraví, který 

nespočívá v přechodné bolesti ani ve fyzické či psychické újmě dlouhodobého (trvalého) 

charakteru, nýbrž jde o specifické okolnosti vymykající se obvyklému průběhu léčby a stabilizace 

 

 

 

141 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 7. 2005, sp. zn. 25 Cdo 333/2005. Srov. dále KADLUBIEC, Vojtěch. 

Kompenzace nemajetkové újmy na zdraví po 1. 1. 2014 – vybrané aspekty. Právní rozhledy. 2015, č. 17, s. 593-598. 

ISSN 1210-6410. Dle Kadlubiece „Tyto dny zpravidla nenastávají současně a u komplikovaných případů může 

ustálení zdravotního stavu dovolující ohodnotit trvalé nepříznivé následky pro život poškozeného trvat velmi dlouho 

(i déle než 3 roky).“ V praxi se ale dle mých zjištění často vychází z toho, že promlčecí lhůta počne běžet ve stejný 

den jako u bolestného ustálením zdravotního stavu. 
142 Např. když v souvislosti s nesprávnou pooperační medikací pacientu bude muset být v důsledku embólie 

amputována dolní končetina. V takovém případě i před samotným ustálením zdravotního stavu (ihned po amputaci) 

může být v zásadě zřejmé, že trvalé následky, a tedy i nárok na ztížení společenského uplatnění (v určitém rozsahu) 

vznikl. 
143 Usnesení Nejvyššího soudu  ČR ze dne 1. 11. 2017, sp. zn. 25 Cdo 2245/2017. 
144 ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 1108. ISBN 978-80-

7478-369-2. 
145 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1703. ISBN 978-80-7400-287-8. 
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zdravotního stavu, které nenastávají pravidelně, ale zvyšují intenzitu utrpěné újmy na zdraví nad 

obvyklou míru.“146  

Zjednodušeně by téměř šlo říci, že o co šířeji Nejvyšší soud vykládá pojem bolest, o to 

restriktivněji vykládá další nemajetkové újmy. Zatímco pod pojem bolest zahrnuje vedle 

bolestivého stavu v běžném slova smyslu i určité další nepříjemné stavy, různorodé obtíže, které 

se tedy mají odčiňovat již v rámci bolestného, tak ve stejném rozsahu jsou další nemajetkové újmy 

„ochuzovány“. Podle soudní praxe se mají jako další nemajetkové újmy odčiňovat excesivní 

situace a mají se aplikovat pouze výjimečně. 

Někteří autoři však pojetí těchto dalších nemajetkových újem tak, jak vykládá Nejvyšší soud, 

považují za nesprávné. Mališ ve svém rozboru tvrdí, že na základě jazykového výkladu by měly 

být další nemajetkové újmy postaveny naroveň bolestem, jako další plnohodnotná kategorie újem, 

která by naopak měla být aplikována pravidelně, ne pouze při výjimečných situacích. Podle něj 

zákonodárce přistoupil k zakotvení sousloví další nemajetkové újmy právě proto, že dosavadní 

odškodňování vnímal jako nedostatečné.147 Mališ zejména kritizuje skutečnost, že se mají v rámci 

bolestného odčiňovat, újmy, jejichž příčina bolestí není. Tvrdí, že Nejvyšší soud fakticky váže 

příčinnou souvislost těchto újem (obtíží) nikoli k bolesti, ale (o úroveň níže) k ublížení na zdraví. 

Příčinu tohoto restriktivního výkladu sousloví další nemajetkové újmy autor spatřuje v tom, že jde 

o „právní novinku“, kterou svým výkladem Nejvyšší soud odsoudil k tomu, že se v podstatě 

neužívá.148 

Mališ pojímá další nemajetkové újmy poměrně svébytně a navrhuje i dílčí členění:149 

a) dočasné následky (objektivní kategorie) 

i. ušlé prožívání běžného života (např. nemožnost jít s přáteli na večeři), 

ii. ušlé prožívání nevšedních dnů (např. propásnutí svatby dcery), 

iii. prožívání nepříjemných a obtížných situací (např. pocit poníženosti a 

nedůstojnosti při nutnosti kálení na podložní mísu při nemožnosti pohybu před 

ostatními pacienty), a 

b) negativní emoční stavy (subjektivní kategorie) 

 

 

 

146 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 11. 2017, sp. zn. 25 Cdo 2245/2017. 
147 MALIŠ, Daniel. Co patří do tzv. dalších nemajetkových újem při ublížení na zdraví? Bulletin advokacie. 2019, č. 

3, s. 19-23. ISSN 1805-8280. 
148 Viz MALIŠ, Daniel. Polemika s pohledem Nejvyššího soudu na tzv. další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví 

[online]. Advokátní deník, 1. 9. 2019 [cit. 9. 11. 2020] Dostupné z https://advokatnidenik.cz/2019/09/01/polemika-s-

pohledem-nejvyssiho-soudu-na-tzv-dalsi-nemajetkove-ujmy-pri-ublizeni-na-zdravi/. 
149 Ibidem. 
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i. negativní emoční stavy spojené s vnímáním ublížení na zdraví jako takového 

(strach, úzkost z nemoci), 

ii. negativní emoční stavy spojené s vnímáním dočasných následků (např. 

půlroční příprava na běh maratonu přišla vniveč).150 

 

Mám za to, že jak citované komentáře, tak Mališ i Nejvyšší soud se shodují na tom, co 

tvoří obsah dalších nemajetkových újem, které mohou při ublížení na zdraví vzniknout. Sporné je 

pouze to zda, v jaké míře a jakým způsobem (jako součást kterého nároku) se mají tyto újmy 

odčiňovat. 

Osobně spíš souhlasím s pojetím dalších nemajetkových újem tak, jak jej ve výše 

citovaném rozhodnutí shledává Nejvyšší soud, přestože se mi jeví, že některé argumenty, které 

Mališ pro podporu svých tvrzení uvádí, jsou opodstatněné. Tak zejména tím, jak široce Nejvyšší 

soud vykládá pojem bolest, odsoudil další nemajetkové újmy k tomu, že se v praxi v podstatě 

neobjevují a může se jevit jako teoreticky nesprávné, že jsou v rámci bolesti zahrnuty i obtíže, 

které s ní přímo nesouvisejí. Nicméně restriktivní výklad tohoto sousloví je jistě jedním z mnoha 

možných a do té doby, než Nejvyšší soud případně svůj pohled na něj pozmění, nezbude nic jiného, 

než jej respektovat. 

Pokud bychom však přistoupili na pojetí dalších nemajetkových újem tak, jak jej vnímá Mališ, 

neslo by to s sebou břemeno nezbytného dokazování mnoha skutečností s těmito újmami 

souvisejícími, což by mohlo negativně ovlivnit hospodárnost řízení a zejména jeho délku. Jako 

výtku k jeho analýze lze konstatovat to, že se zabývá v podstatě pouze jazykovým a částečně 

teleologickým výkladem zákona, ale již vůbec ne popř. historickým, srovnávacím.  

V první části jsem si položil výzkumnou otázku: „Naplňuje právní praxe záměr zákonodárce, 

který sledoval zavedením práva na odčinění další nemajetkové újmy?“ Než na ni však odpovím, 

že třeba se nejprve zamyslet nad tím, co byl onen záměr zákonodárce. Mališ uvádí, že byl 

motivován tím, aby došlo ke zvýšení náhrad tvořících odškodnění.151 Já mám však za to, že pokud 

by zákonodárce chtěl pouze to, aby se zvýšily náhrady, mohl využít „elegantnější“ řešení, a navíc 

 

 

 

150  Mališ dokonce i navrhuje, jakým způsobem by měly být další nemajetkové újmy odškodňovány. Srov. MALIŠ, 

Daniel. Jak finančně kompenzovat tzv. další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví? Bulletin advokacie. 2019, č. 9, 

s. 35-40. ISSN 1805-8280. 
151 Viz MALIŠ, Daniel. Polemika s pohledem Nejvyššího soudu na tzv. další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví. 

[online].  Advokátní deník, 1. 9. 2019 [cit. 9. 11. 2020] Dostupné z https://advokatnidenik.cz/2019/09/01/polemika-

s-pohledem-nejvyssiho-soudu-na-tzv-dalsi-nemajetkove-ujmy-pri-ublizeni-na-zdravi/. 
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by z takového důvodu postrádalo smysl zavádět nový pojem, neboť výše náhrady by se mohla 

zvýšit i v rámci dosavadních nároků dle OZ 1964 (bolestné, ztížení společenského uplatnění); 

nadto je notorietou, že náhrady za újmu na zdraví v průběhu let rostou. Podle mého názoru bylo 

cílem zákonodárce spíše to, aby při odčiňování ublížení na zdraví docházelo k větší individualizaci 

podle konkrétních okolností.  

Ohledně odpovědi na výzkumnou otázku, pak mám za to, že záměr zákonodárce právní praxe 

v podstatě naplňuje. Prostřednictvím dalších nemajetkových újem lze odčinit určité situace 

související s ublížením na zdraví, u nichž by bylo hrubě nespravedlivé, aby byly nahrazeny stejnou 

částkou jako v případech, kdy k těmto újmám nedojde. Jako příklad si dovolím uvést situaci, kdy 

někdo v důsledku ublížení na zdraví non lege artis postupem provedenou operací bude muset být 

akutně hospitalizován, přičemž v důsledku toho se nezúčastní pohřbu svého manžela nebo dítěte. 

Na druhou stranu mám za to, že by soudní praxe měla daleko více individualizovat i „běžnější“ 

omezení a újmy, které mají být nyní odčiňovány v rámci bolestného v širším slova smyslu, jak 

ostatně požaduje i sám Nejvyšší soud „(…) míru takových obtíží  je třeba zohlednit při stanovení 

výše bolestného, neboť bodové hodnocení lékaře (znalce) je pouze východiskem, na jehož základě 

soud určuje konečnou výši náhrady s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem každého 

případu.“152 Z hlediska dokazování ještě stojí za zmínku, že na rozdíl od posouzení bolesti není 

podle Nejvyššího soudu k posouzení těchto újem třeba znaleckého posudku (popř. odborného 

vyjádření).153 

Nyní je namístě se zamyslet nad tím, jak lze v případě dalších nemajetkových újem stanovit 

počátek promlčecí lhůty. Na to ostatně míří další z mých výzkumných otázek: „Je pro otázku 

počátku běhu promlčecí lhůty práva na odčinění dalších nemajetkových újem aplikovatelná 

judikatura vztahující se ke stanovení počátku běhu této lhůty u bolestného a ztížení společenského 

uplatnění?“ 

Problematika počátku běhu promlčecí lhůty v případě dalších nemajetkových újem nebyla 

soudní praxí doposud řešena. Nezbývá tedy nic jiného, než se jej pokusit dovodit, a to s nutností 

reflexe přístupu Nejvyššího soudu k tomuto nároku jako takovému (jeho relativně úzkému pojetí 

ve prospěch bolestného). 

 Vzhledem k tomu, jak jsou Nejvyšším soudem další nemajetkové újmy vymezeny (viz shora) 

musí splňovat 3 definiční znaky: dočasnost, nikoli bolestivost v širším smyslu, výjimečnost. 

 

 

 

152 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 1.11.2017, sp. zn. 25 Cdo 2245/2017. 
153 Ibidem. 
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V tomto ohledu jsou svou povahou tyto složky imateriální újmy na zdraví v zásadě totožné 

s vytrpěnými bolestmi až na to, že jde o jinou formu „utrpení“. O stejné povaze s vytrpěnými 

bolestmi svědčí i to, že určité „další nemajetkové újmy“, které nedosahují takové intenzity, aby 

mohly být hodnoceny jako další nemajetkové újmy ve smyslu interpretace Nejvyššího soudu, mají 

být odčiňovány právě v rámci bolestného.  

Na základě výše uvedených důvodů tedy mám za to, že neexistuje rozumný důvod, proč by i 

pro případy dalších nemajetkových újem nebylo možné ohledně otázky promlčení přiměřeně 

analogicky aplikovat judikaturu, která se týká bolestného. Nelze tedy dovodit jiný závěr, než že za 

počátek běhu promlčecí lhůty lze považovat nejpozději den, kdy dojde (zjednodušeně) k ustálení 

zdravotního stavu pacienta.154 Judikatura týkající se bolestného a ztížení společenského uplatnění 

je tedy s ohledem na důvody shora zmíněné v přiměřeném rozsahu použitelná, zejména pokud  jde 

o první ze zmíněných nároků. 

4.2.5 Duševní útrapy při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví 

Dalším nárokem při ublížení na zdraví za způsobenou nemajetkovou újmu, který může 

vzniknout v souvislosti s poskytovatelovým postupem non lege artis jsou duševní útrapy.155 Jedná 

se o nárok osob blízkých pacientu ve smyslu § 22 OZ, tzv. sekundárních obětí,156 kteří utrpěli 

duševní útrapy v souvislosti s jeho usmrcením či zvlášť závažným ublížením na zdraví. V této 

druhé modalitě se vychází ze závažnosti následků primární oběti. Bude se jednat o nejzávažnější 

zdravotní újmy, které lze označit jako následky téměř až srovnatelné s usmrcením osoby blízké 

(přetrvávající kóma, závažná poškození mozku, ochrnutí velké části těla apod.). Může jít ale také 

o případy velmi závažných zranění, kvůli kterým bude pacient po dlouou dobu vystaven ohrožení 

samotného života apod. Nelze však bez dalšího ztotožňovat zvlášť závažné ublížení na zdraví 

s trestněprávním pojmem „těžká újma na zdraví“ (tedy ani ne např. „trestněprávních“ 6 týdnů 

trvající poruchu zdraví jako judikaturou dovozenou těžkou újmu na zdraví). Uplatňování nároku 

na odčinění duševních útrap vůči poskytovateli zdravotních služeb je v praxi poměrně časté (srov. 

přehled analyzovaných sporů).157 

 

 

 

154 KADLUBIEC, Vojtěch. Kompenzace nemajetkové újmy na zdraví po 1. 1. 2014 – vybrané aspekty. Právní 

rozhledy. 2015, č. 17, s. 593-598. ISSN 1210-6410. 
155 § 2959 OZ. 
156 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1717-1733. ISBN 978-80-7400-287-8. 
157 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 6. 2019, sp. zn. 25 Cdo 4210/2018. 
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V rámci tohoto nároku se odčiňuje nepřímá újma osob blízkých rozlišné povahy. Půjde o 

pociťování nepříznivého psychického stavu (žal, smutek), ostatní druhy citového strádání, šok 

sekundární oběti, obavy o budoucnost apod. Jestliže by se však duševní utrpění rozvinulo 

v neurózu, bude se jednat i podle komentářové literatury o běžnou náhradu újmy na zdraví, která 

se bude odčiňovat v režimu § 2910 OZ.158 Takový nárok není konkurující nároku dle § 2959 OZ 

a poškozený bude mít nároky dle obou ustanovení.159 

Nárok na odčinění duševních útrap však nevznikne automaticky všem osobám blízkým, resp. 

nevznikne všem ve stejném rozsahu. Soud musí v tomto ohledu posuzovat, zda mezi pacientem a 

sekundární obětí skutečně existuje citové pouto a pokud ano, tak jakou intenzitou se vyznačuje.160  

Z pohledu poskytovatele je rovněž významné to, že s ohledem na to, že se jedná o 

nesamostatnou skutkovou podstatu závislou na porušení právní povinnosti ve vztahu k primární 

oběti, je možné namítnout spoluúčast ve smyslu § 2918 OZ primárně poškozeného.161 

Co se týká oceňování zadostiučinění za duševní útrapy, zohledňují se okolnosti jak na straně 

pacienta, tak na straně poskytovatele (např. postoj ke způsobené újmě a jejímu odčinění).162 163 

Z hlediska promlčení lze oproti dalším nemajetkovým újmám naopak konstatovat, že pro 

nárok na odčinění duševních útrap se pro svou permanentní povahu164 více přibližuje nároku na 

odčinění ztížení společenského uplatnění. Vzhledem k tomu, že současná právní úprava připouští 

zmíněné dvě modality (smrt či závažné ublížení na zdraví), bude třeba mezi nimi rozlišovat i 

z hlediska počátku běhu promlčecí lhůty. Tak prvně pro případ smrti primární oběti, počne 

promlčecí lhůta v souvislosti s obecným pravidlem vědomosti o vzniku újmy (smrt) a vědomosti 

o osobě povinné, čili vědomosti či možnosti vědět o tom, že poskytovatel svým non lege artis 

jednáním způsobil smrt pacienta. Z povahy věci tak promlčecí lhůta nepočne běžet již dnem smrti 

pacienta, ale např. až dnem vydání pitevního protokolu, ve kterém bude určena pravděpodobná 

 

 

 

158 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1717-1718. ISBN 978-80-7400-287-8. Srov. i SMRŽ, Ivo. Duševní újmy na zdraví a jejich 

odčiňování v civilním právu. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2019, č. 2, s. 15-44. ISSN 1804-8137. 
159 MELZER, Filip; TÉGL, Petr. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX, § 2984-3081. Praha: Leges, 2013, s. 

1022. ISBN 978-80-87576-73-1. 
160 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1720-1722. ISBN 978-80-7400-287-8; 
161 Ibidem s. 1026-1027. 
162 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 25 Cdo 894/2018. 
163 Z pohledu příkladů srov. JÍLEK, Jindřich. Výše nemajetkové újmy osob blízkých při usmrcení člověka z pohledu 

soudní praxe [online], epravo.cz, 25. 10. 2019 [cit. 9. 11. 2020] Dostupné z https://www.epravo.cz/top/clanky/vyse-

nemajetkove-ujmy-osob-blizkych-pri-usmrceni-cloveka-z-pohledu-soudni-praxe-110068.html. 
164 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 6. 2019, sp. zn. 25 Cdo 4210/2018. 
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příčina smrti pacienta. V druhém případě (zvlášť závažné ublížení na zdraví) lze podle mého 

názoru dovodit, že počátek promlčecí lhůty bude nutno určovat na základě podobných 

předpokladů jako v případě ztížení společenského uplatnění. Promlčecí lhůta tedy počne běžet 

dnem, kdy bude možné konstatovat existenci nepříznivých trvalých následků pro životní a 

společenské úkoly pacienta a současně existenci, byť přechodné, kvalifikované trýzně 

poškozeného (sekundární oběti) způsobené závažným ublížením na zdraví pacienta. 

4.2.6 Poskytovatelova námitka promlčení 

Poskytovatel zdravidla namítá promlčení uplatňovaného nároku ve všech případech, kdy 

uplynula doba tří let ode dne ublížení na zdraví, i když promlčecí lhůta počne zpravidla běžet 

později, neboť námitka promlčení se jeví jako rychlý a efektivní nástroj „zbavení se“ odpovědnosti 

a jejím namítnutím, poskytovatel „o nic nepřijde“. V některých případech se však promlčení 

nároku může jevit jako velmi pravděpodobné, a právě v takovém případě je z pohledu 

poskytovatele na místě vyvinout maximální úsilí, aby o promlčení nároku přesvědčil i soud. 

Pakliže poskytovatel po podání žaloby namítne promlčení nároku, zpravidla to nebude jeho 

jediná argumentace proti nároku, ale in eventum bude např. popírat i naplnění některého z prvků 

odpovědnosti, přičemž vznesenou námitkou promlčení se soud bude s ohledem na hospodárnost 

řízení zabývat před posouzením jednotlivých předpokladů. To umožňuje poskytovateli brzy 

seznat, v jaké procesní pozici se ohledně promlčení nachází. 

Ne vždy je však soudem při namítnutí uplynutí zákonem požadované promlčecí lhůty 

poskytnuta poskytovateli ochrana před tím, aby musel poškozenému plnit. Jde o případy tzv. 

námitky zjevného zneužití práva uplatnit námitku promlčení (dle terminologie OZ 1964 dříve 

nazývanou tzv. námitku promlčení vznesenou v rozporu s dobrými mravy). Podstata této námitky 

zjevného zneužití práva spočívá v tom, že v případě, kdy se u soudu prokáže, že poskytovatel 

zjevně zneužil práva namítnout promlčení (např. tím, že svým jednáním znemožňoval či stěžoval 

poškozenému právo uplatnit nárok u soudu nebo tím, že námitkou promlčení nesledoval primárně 

ochranu svých zájmů, ale jeho záměrem bylo zejména poškodit práva poškozeného, tzv. šikanózní 

výkon práva), je soud povinen k namítanému promlčení nepřihlédnout. Přitom zneužití práva musí 

být zjevné (až očividné). Nestačí pouhá možnost či prostá nepodložená domněnka toho, že by 

mohlo jít o zneužití práva. 

Na tomto místě je vhodné se vrátit k položené výzkumné otázce: „Odlišuje se právní režim 

institutu promlčení odpovědnosti za újmu na přirozených právech člověka v souvislosti 

s ublížením na zdraví při poskytování zdravotních služeb od obecné úpravy odpovědnosti za újmu 
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na přirozených právevech člověka?“ To proto, že s ní úzce souvisí následně uváděný soudní spor 

týkající se námitky promlčení. 

S ohledem na to, co již bylo řečeno shora, mám za to, že jde o rozdíly toliko marginální. Právní 

úprava je totožná, neexistuje lex specialis ohledně újmy na zdraví způsobené non lege artis 

postupem poskytovatele zdravotních služeb. Drobné rozdíly v přístupu lze pozorovat ze strany 

posuzování soudů (Nejvyššího a Ústavního soudu).  

Tak například z rozhodnutí Ústavního soudu165 vyplývá, že pacient je v medicínskoprávním 

sporu s nemocnicí slabší stranou právního poměru a v těchto sporech je třeba v pochybnostech 

postupovat ve prospěch pacienta (a tedy i v případě posuzování promlčení nároku). Konečně svou 

roli hraje i to, že poskytovatel je povinen se pojistit pro případ vzniku újmy na zdraví způsobené 

pacientovi. V tomto ohledu Ústavní soud uvádí, že je třeba při posouzení případu brát na zřetel i 

tu skutečnost, že poskytovatel zdravotních služeb, je povinen být pro tento případ pojistěn a 

v případě shledání odpovědnosti bude náhrada škody kryta pojistným plněním.166 Z uvedeného 

dovozuji, že např. v případech posuzování počátku promlčecí doby může být poskytovatel v méně 

příznivé pozici nežli běžný škůdce (viz následující soudní spor 9/2017). 

V souvislosti s tím lze i zmínit, že pro posouzení otázky počátku běhu promlčecí lhůty je  často 

třeba vycházet ze zdravotnické dokumentace. Přitom podle Ústavního soudu: „V případě 

občanskoprávního sporu, v němž na straně jedné stojí pacient, který tvrdí, že mu protiprávním 

jednáním poskytovatele zdravotních služeb vznikla újma, a který je v důkazní nouzi, a na straně 

druhé stojí poskytovatel zdravotních služeb, který porušil svou povinnost vést řádně zdravotnickou 

dokumentaci, je porušením práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv 

a svobod, opomene-li obecný soud zvážit důvody pro obrácení důkazního břemene.“167
 

Méně příznivé postavení poskytovatele ohledně promlčení nároků na ublížení na zdraví je však 

dle mých osobních poznatků, „vykompenzováno“ tím, že samotná existence porušení právní 

povinnosti ze strany poskytovatele bývá soudy posuzována mimořádně přísně (o tom do jisté míry 

svědčí i četnost úspěchu žalobce v jednotlivých řízeních – viz přílohu č. 1). 

 

K námitce zjevného zneužití práva podat námitku promlčení: Soudní spor „operací 

způsobený defekt análních svěračů – zn. 9/2017 

 
 

 

 

165 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2019, sp. zn. IV. ÚS 774/18. 
166 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08. 
167 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 5. 2018, sp. zn. IV. ÚS 14/17. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mromnwdgnq
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Žalobce se v uvedené věci domáhal odčinění bolestného a ztížení společenského uplatnění 

v souvislosti s non lege artis provedenými chirurgickými zákroky spojenými s odstraněním 

perianální píštěle, kterým mu byl způsoben defekt análních svěračů a fekální inkontinence III. 

stupně. Tvrzené protiprávní jednání bylo projednáváno v rámci trestního řízení, které vyústilo 

v podmíněné zastavení trestního stíhání za současného stanovení zkušební doby v trvání dvou roků 

(obviněný se tedy ke spáchání trestného činu v souladu s trestním řádem k trestnému činu doznal). 

Žalovaný v řízení namítal, že k promlčení mělo dojít nejpozději dne 17.3.2015, přičemž žaloba 

byla podána až v roce 2017. Žalobce poukazoval na skutečnost, že je ve věci laikem a prizmatem 

toho by mělo být hleděno i na otázku posouzení počátku běhu promlčecí doby. Rovněž tvrdil, že 

námitka promlčení byla vznesena v rozporu s dobrými mravy, načež reagoval poskytovatel tak, že 

je tato námitka neopodstatněná, neboť žalobce byl již v průběhu trestního řízení právně zastoupen. 

Soud prvního stupně zamítl žalobu pro promlčení nároku, neboť vzal za prokázané, že se 

zdravotní stav pacienta ustálil v roce 2013 (dne 3. 12. 2013 proběhlo u pacienta vyšetření anální 

manometrie, ze kterého žalobce zjistil, že došlo k nevratnému selhání análních svěračů, což 

potvrzovaly i následné lékařské zprávy) a promlčecí lhůta tedy uplynula v roce 2015. 

Odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil a vrátil soudu prvního stupně. Ve zrušujícím 

rozhodnutí počátek promlčecí doby posoudil jinak než soud prvního stupně, a to jako den, kdy 

žalobce odmítl terapii ke zlepšení inkontinence, neboť mu tato terapie působila obtíže. Tak žalobce 

učinil dle lékařské zprávy 16. 6. 2014.  

Odvolací soud se však zejména věnoval otázce zjevného zneužití práva na podání námitky 

promlčení. Přestože se žalovaný promlčení dovolal až po 1.1.2014, dopadá na toto její právní 

jednání ustanovení § 8 OZ (§ 3028 OZ).  

Odvolací soud se sice shodl se soudem prvního stupně v tom, že nelze z ničeho dovodit, že by 

žalovaný uplatněním námitky promlčení sledoval jiný cíl, než, kterému námitka promlčení slouží, 

popř. že by s nepoctivým záměrem využil informační asymetrie mezi ním a žalobcem apod. Podle 

odvolacího soudu však nelze ustanovení § 8 OZ vykládat přepjatě restriktivně. Judikatura 

Nejvyššího a Ústavního soudu podle odvolacího soudu připouští, aby za případy, kdy jde o zjevné 

zneužití práva, byly považovány i ty případy, kdy nelze účastníkovi vytýkat „přiměřené intenzivní 

zavinění na marném uplynutí promlčecí doby a současně zánik jeho nároku v důsledku promlčení 

je pro něho nepřiměřeně tvrdým postihem ve srovnání s rozsahem a charakterem jím 

uplatňovaného nároku a s důvody, pro které své právo včas uplatnil“ (vychází přitom z rozhodnutí 

Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Co 45/2010, sp. zn. 28 Cdo 3360/2018, a Ústavního soudu sp. zn.  II. 

ÚS 2062/14, I. ÚS 634/04.) Podle odvolacího soudu žalobci nelze již od samého počátku běhu 

promlčecí doby vytýkat nečinnost a nedostatek péče o jeho zdraví.  
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V souladu s nálezem Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 774/18, podle kterého se má 

v pochybnostech postupovat ve prospěch poškozeného pacienta, žalobce ani po 16.6.2014 nezůstal 

nečinný, podal trestní ozámení na operatéra a v rámci trestního řízení vyčíslil nárok na náhradu 

škody. Dle odvolacího soudu podle ustálené judikatury uplatnění nároku na náhradu škody 

v trestním řízení vedeném proti jiné osobě rozdílné od žalovaného nemá význam pro běh promlčecí 

doby (její stavení). „Nelze ovšem a priori vylučovat, aby taková okolnost zasazená do kontextu 

případu nebyla zohledněna zneužitím práva. Odvolací soud má za to, že projednávané věci aktivitu 

žalobce v trestním řízení vedeném proti operatérovi přehlížet nelze. Odvolací soud proto uzavřel, 

že nebylo lze po žalobci jako laikovi, nadto trpícím intenzivním porušením zdraví, spravedlivě 

žádat, aby si byl dostatečně a včas vědom toho, že přes veškerou svou aktivitu při bránění svého 

práva neučinil to podstatné, tj. včasné a řádné uplatnění práva na náhradu škody v civilním řízení 

proti odpovědnému subjektu, tj. proti žalovanému. Odvolací soud tak dospěl k názoru, že námitka 

promlčení vznesená žalovaným je zjevným zneužitím práva, a nepožívá právní ochrany.“ 

4.3 Procesní nedostatky – nedostatečná identifikace nároků 

Nikoli náhodou poté, co jsem o kapitolu výše rozebral alespoň povšechně jednotlivé nároky, 

nyní bezprostředně navážu tím, jak onen výše zmíněný procesněprávní aspekt jejich dílčí povahy 

může poskytovatel zdravotních služeb využít ku svému prospěchu v soudním řízení. Tento 

procesněprávní nástroj se vztahuje k cíli žalovaného, spočívajícím v nemožnosti prohlásit jeho 

odpovědnost, třebaže tomu tak bude jen dočasně. 

Z praktického pohledu se dílčí charakter nároků projevuje v procesní rovině tím, jakým 

způsobem je třeba existenci újmy (jejích složek) precizovat (vylíčit její vznik). Je třeba coby 

rozhodné skutečnosti v žalobních tvrzeních zcela konkrétně uvádět veškeré skutkové poznatky 

žalobce o tom, jak svou újmu pociťoval, resp. pociťuje, neboť právě to je rozhodné pro vznik 

jednotlivých dílčích nároků. S ohledem na to bude žalobce povinen tvrdit, kdy a čím vznikla, zda 

šlo o bolest před zákrokem, při operaci, v průběhu léčení či rekonvalescence, po jakou dobu bolest 

trvala, jak byla intenzivní, zda jej zasáhla po stránce fyzické či psychické, jak jej omezovala v jeho 

životě apod. Stejně tak je třeba přesně vylíčit vzniklou újmu odčiňující se v rámci ztížení 

společenského uplatnění, tedy např. jak se žalobci v důsledku non lege artis postupu zhoršily 

životní podmínky, při jaké aktivitě jej vzniklá újma omezuje, popř. další nemajetkové újmy. 

Možné využití v rámci strategie poskytovatele budu demonstrovat na následujícím soudním sporu 

(netvrdím přitom, že by neexistovaly i jiné možnosti procesní „obrany“ žalovaného než způsobem 
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níže zmíněněným, avšak poukaz na nedostatky ve vylíčení jednotlivých složek újmy je pro tyto 

spory typický). 

 

K dílčí povaze nároků a důsledkům pro promlčení: Soudní spor „oční zákrok vyžadující 

reoperace – zn. 7/2018 

 
Žalobce podal dne 20.6.2018 žalobu, v níž požadoval částku 300.000,- Kč coby bolestné a 

ztížení společenského uplatnění a částku 400.000,- Kč za způsobenou újmu související 

s podstoupenými operacemi levého oka na oční klinice žalovaného, kdy zejména první operace 

podle jeho tvrzení nebyla provedena non lege artis, což vedlo k potřebě dalších dvou reoperací 

(první dne 4.3.2013 a druhá dne 2.3.2015, v jejichž důsledku mělo dojít k poškození zdraví žalobce 

spočívající ve zhoršení ostrosti obrazu). O ustálení stavu svého oka se žalobce měl dozvědět až 

z lékařské zprávy žalovaného ze dne 21.10.2015.  

Žalovaný uvádí, že se nejednalo o jednu operaci a 2 reoperace. Šlo podle něj vždy o jiné 

zdravotní potíže pacienta, přičemž každý ze zákroků představoval pro pacienta přínos. Žalovaný 

podotýká, že žalobce musel svůj stav chápat jako ustálený již na základě zprávy ze dne 20.5.2015, 

neboť tohoto dne mu byla vyhotovena lékařská zpráva, ve které stálo, že další operace je s nejistým 

výsledkem (tomu soud později nepřisvědčil). 

Žalobce v reakci na to tvrdí, že námitku promlčení považuje za účelovou a v rozporu s dobrými 

mravy. O svém stavu se dozvěděl až ze zprávy vyhotovené žalovaným ze dne 21.10.2015, kde je 

výslovně uvedeno, že stav levého oka je konečný. 

Soud rozsudkem zamítl žalobu na odčinění nemajetkové újmy pro neprokázání non lege artis 

postupu. V rozhodnutí soud nepřisvědčil námitce promlčení, protože v lékařské zprávě z května 

bylo uvedeno, že reoperace je s nejistým výsledkem a výslovně nebylo řečeno, že jde o stav 

nezvratný. Zamítnuto pro neprokázání non lege artis a příčinné souvislosti. 

Žalobce podal odvolání. Odvolací soud rozsudek soudu zrušil a vrátil. Z odůvodnění 

rozhodnutí soudu prvního stupně plyne, že tento posuzoval nároky dle § 2958 jako nárok celistvý, 

naproti tomu ustálená judikatura hovoří o nárocích dílčích. „Zmíněný právní názor se totiž 

promítá již do samotného počátku řízení, kdy žalobce byl v žalobě povinen specifikovat každý 

jednotlivý dílčí nárok, kterého se domáhá, tedy uvést konkrétní skutečnosti týkajícící se 

požadované náhrady za bolest, ztížení společenského uplatnění a další nemajetkové újmy, byl též 

povinen jednotlivě (nikoli jen souhrnně) specifikovat výši každého z požadovaných nároků a uvést, 

z čeho své nároky dovozuje. Pokud tak neučinil, je jeho žaloba neprojednatelná, avšak okresní 

soud, veden svým dosavadním právním názorem, k odstranění vad žaloby žalobce nevedl. Teprve 
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po doplnění žaloby bude moci soud věc znovu projednat a uzavřít, zda žalobci vznikly jednotlivé 

dílčí nároky ve smyslu § 2958 OZ, případně zda došlo k jejich promlčení. V této souvislosti je třeba 

vyzdvihnout zejména nedostatky žaloby ve vylíčení rozhodných skutečností týkajících se nároku na 

náhradu za bolest, kdy žalobce tento nárok sice zmiňuje, aniž by ale uvedl, kdy a čím bolest vznikla, 

zda šlo o bolest v průběhu operace (případně které z nich) či jindy – v průběhu léčení, 

rekonvalescence, po jakou dobu bolest trvala apod., což vše jsou tvrzení nezbytná pro řádné 

posouzení věci včetně případného promlčení nároku žalobce na náhradu za bolest.“ Odvolací 

soud rovněž poukazuje na nález ÚS ze dne 27.2.2019, sp. zn. IV ÚS 774/2018, podle kterého je ve 

sporech o náhradu škody na zdraví třeba postupovat a posuzovat lhůty ve prospěch poškozeného 

pacienta. 

 

Poznámky: 

Z hlediska taktiky poskytovatele se jeví jako velmi zajímavé, že v zásadě došlo ke zrušení jen 

z důvodů procesních, a totiž že žalobce nesplnil beze zbytku svou povinnost tvrzení (nedostatečně 

tvrdil, jaké složky nemajetkové újmy se při ublížení na zdraví u něj objevily). Odvolací soud tuto 

striktní povinnost dovodil, mimo jiné, z rozhodnutí Nejvyššího soudu.168 Z toho lze usuzovat, že 

(přinejmenším) pro všechna řízení, která nebyla do doby vydání uvedeného rozhodnutí 

pravomocně rozhodnuta, tento striktní požadavek na povinnost tvrzení platí. Jinými slovy, jestliže 

bylo po vydání uvedeného usnesení Nejvyššího soudu, byť pravomocně, rozhodnuto, je to důvod 

pro zrušení rozhodnutí odvolacím soudem (resp. jestliže nesprávně rozhodl odvolacím soudem, 

tak i důvod pro zrušení dovolacím soudem), neboť se tím odvolací soud odchýlil od ustálené 

rozhodovací praxe.  

Na tuto věc však lze jiným světlem nahlížet tehdy, kdy podle mých zkušeností přesná 

specifikace jednotlivých složek újmy není dle mých zkušeností provedená téměř v žádných 

soudních řízeních a soudy ji také nevyžadují. Tím se poskytovateli fakticky otevírá možnost, aby 

z důvodů procesních zrušil v podstatě jakékoli rozhodnutí, které rozhodovalo o žalobě, která byla, 

z výše uvedených důvodů, neprojednatelná. Poskytovateli tak fakticky nic nebrání snažit se docílit 

zrušení rozhodnutí až tehdy, kdy bude soudem rozhodnuto v jeho neprospěch. Pro žalovaného je 

tedy výhoda, že může vyčkat až na to, jaké bude rozhodnutí. 

 

 

 

168 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 11. 2017, sp. zn. 25 Cdo 2245/2017 (bod 8.). 
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4.4 Zproštění odpovědnosti i v kontextu epidemie koronaviru SARS-CoV-2 

Pokud již budou naplněny všechny předpoklady vzniku odpovědnosti, má poskytovatel vedle 

promlčení ještě další možnost, díky které se může své odpovědnosti doslova zprostit. Ustanovení 

§ 2913 odst. 2 OZ stanoví, že: „Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění 

povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a 

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.“169 Z povahy věci půjde nutně o případy 

zcela výjimečné, tím spíše pak právě v případě smlouvy o péči o zdraví (jednou z nejdůležitějších 

složek osobnosti člověka). Třebaže citované ustanovení má dispozitivní charakter,170 nebude mít 

tato skutečnost v praxi na medicínskoprávní spory vliv, neboť smluvní strany tento liberační důvod 

vylučovat nebudou. 

Pro příklad oné „mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky“ nezávislé na vůli 

poskytvatele nemusíme v dnešní době chodit daleko. V roce 2020 v zásadě všechna větší 

zdravotnická zařízení po ČR někdy méně, někdy více významným způsobem zasáhla pandemie 

onemocnění COVID-19. Například v případě opatření vyhlašovaných v souvislosti s šířením 

pandemie na jejím počátku publikující autoři nepochybovali o tom, že jsou způsobilé být touto 

aktivovat aplikaci uvedeného ustanovení a zprostit povinnosti nahradit škodu.171 Předpokladem 

ovšem je, že daná překážka zcela jednoznačně bránila tomu, aby poskytovatel splnil svou 

povinnost postupovat tzv. lege artis, že překážka nevznikla z poskytovatelových osobních poměrů 

a poskytovatel neměl zvláštní povinnost tuto překážku překonat.172 „Mimořádnost je něco, s čím 

při běžném běhu věcí podle obecného průměru života nikdo nepočítá a na co nebývá vybaven.“173 

Přestože jsem se ve své analýze soudních sporů s argumentací tímto liberačím důvodem 

nesetkal,174 není důvodu, proč by v předmětných medicínskoprávních sporech neměla být 

 

 

 

169 Někteří autoři o citovaném ustanovení hovoří dokonce tak, že jde o úpravu vis maior. Srov. Výběr redakce. 

Koronavirus: vis maior. Výběr literatury, 2020. č. 2. [online], beck-online, 26. 3. 2020 [cit. 9. 11. 2020] dostupné z 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=nrptembsgbpxm6lcmvzf6oi&rowIndex=0. 
170 Ibidem. 
171 PAVLÍK, Jan; KUBOVÁ BÁRTKOVÁ, Alice. Vliv koronaviru na smluvní vztahy se zvláštním zaměřením na 

nájem a přepravu. Právní rozhledy. 2020, č. 12, s. 430-440. ISSN 1210-6410. 
172 § 2913 odst. 2 OZ. 
173 EXNER, Adolf. Der Begriff der Höheren Gewalt (vis major) im römischen und heutigen Verkehrsrecht. Wien: 

Hölder, 1883. Překlad dle PAVLÍK, Jan, KUBOVÁ BÁRTKOVÁ, Alice. Vliv koronaviru na smluvní vztahy se 

zvláštním zaměřením na nájem a přepravu. Právní rozhledy. 2020, č. 12, s. 430-440. ISSN 1210-6410. 
174 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné 2, Díl třetí: závazkové právo. 5., jubilejní a 

aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 59. ISBN 978-80-7357-473-4. 
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aplikovatelná.175 Když vezmeme v úvahu např. zmíněnou pandemii COVID-19, může jít o případ, 

kdy v důsledku nákazy podstatné části personálu onkologického oddělení, bude odložen, byť ne 

přímo akutní, operační výkon – terapeutická biopsie, přičemž z důvodu jejího pozdějšího 

vykonání, a tedy pozdější diagnostice, pacient později v pokročilém stádium onkologického 

onemocnění umírá. Přitom je prokázáno, že pokud by k diagnostice došlo v původním termínu a 

u pacienta by došlo ke včasnému zahájení léčebné terapie, pacient by měl podstatnou šanci na 

přežití. 

Samozřejmě si však lze představit i další „mimořádné nepředvídatelné a nepřekonalné 

překážky“, jež by mohly vést k postupu non lege artis ze strany poskytovatele. Může jít např. o 

tzv. blackout, hackerské útoky,176 výpadky nemocničních informačních systémů či o evakuaci 

v důsledku nahlášené výbušniny.177 V případě blackoutu by např. nemusela postačovat kapacita 

elektrocentrál k napájení potřebného počtu nezbytných přístrojů (např. plicních ventilátorů na 

ARO). Pokud jde o hackerské útoky či neplánované odstávky nemocničních informačních 

systémů, do kterých se zaznamenávají např. denní dekurzy, průběh vizit či ambulantní nálezy, 

mohlo by dojít k dočasné ztrátě dat, které jsou nezbytné pro provedení operačního výkonu (např. 

alergie na určitý druh analgetik).  

Třebaže výše popisuji na první pohled spíše katastrofické scénáře, například k výpadkům nebo 

spíše odstávkám nemocničních informačních systémů, které trvají déle, než se původně 

předpokládalo, dochází.178 Na druhou stranu se však pochopitelně z povahy věci má jednat o 

výjimečné situace. Je-li tu však nějaká, je na místě, aby ji poskytovatel ve sporu namítl a prokázal. 

Pozornému čtenáři dozajisté neunikne věcná podobnost institutu liberace s tzv. korektivem lex 

artis „konkrétní podmínky a objektivní možnosti“ (viz část 4). Mám za to, že korektiv 

„konkrétních podmínek a objektivních možností“ by měl nastoupit v situacích „obvyklých“ a 

zabývat se spíše dlouhodobými konkrétními podmínkami a možnostmi (např. obecná dostupnost 

určitých diagnostických přístrojů). Oproti tomu v situacích mimořádných by měla být 

 

 

 

175 To ostatně konstatuje i renomovaný komentář: HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. 

Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1575. ISBN 978-80-7400-287-8. 
176 Viz např. Benešovská nemocnice, kterou napadl hacker, je po téměř třech týdnech v plném pvovozu [online]. ČT 

24, 30. 12. 2019 [cit. 9. 11. 2020]. Dostupné z https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3016475-benesovska-nemocnice-

kterou-napadl-hacker-je-po-temer-trech-tydnech-v-plnem-provozu. 
177 Viz např.  Anonym ohlásil bombu v IKEM, část pacientů se musela evakuovat [online]. Idnes.cz, 16. 6. 2016 [cit. 

9. 11. 2020]. Dostupné z https://www.idnes.cz/praha/zpravy/v-nemocnici-ikem-byla-nahlasena-

bomba.A160616_133314_praha-zpravy_rsr 
178 Viz např. BEHROVÁ, Jana. Porovnání komerčních NIS (nemocničních informačních systémů) používaných 

v jednotlivých zdravotnických zařízeních v ČR. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta 

biomedicínského inženýrství, 2016, s. 23. Vedoucí diplomové práce: Jan Bruthans.  
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aplikovatelná úprava tzv. liberace. Praktický rozdíl tkví v tom, že aplikaci tohoto korektivu 

zkoumá soud jako otázku skutkovou bez dalšího (korektiv se aplikuje ex lege), zatímco naplnění 

podmínek pro zproštění se povinnosti musí poskytovatel prokázat. Uvedený korektiv a liberace se 

tedy podle mého názoru vztahují na odlišné situace, které se nutně nepřekrývají, jejich hranice 

ovšem mohou být tenké. 

V této kapile jsem rovněž poskytl odpověď na položené výzkumné otázky: „Do jaké míry je 

v předmětných medicínskoprávních sporech aplikovatelná úprava liberace obsažená v § 2913 odst. 

2 občanského zákoníku?“ a dále „Jaký vztah je mezi úpravou této liberace odpovědnosti a 

korektivy lex artis?“ 

Lze shrnout, že jsem možnost aplikace institutu liberace prokázal na konkrétních případech, 

včetně aktuálních aspektů koronavirové epidemie, a odkázal jsem na literaturu, která její použití 

výslovně připouští.179 Vztah mezi korektivy lex artis a liberací je popsán shora tak, že v zásadě 

existují vedle sebe a rozdíl při posuzování v soudním řízení bude záležet v tom, že existence 

podmínek liberace musí být na rozdíl od korektivů lex artis žalovaným prokázána. K oběma 

otázkám však odkazuji na podrobnosti výše. 

 

 

 

179 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1575. ISBN 978-80-7400-287-8. 
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5 Snížení požadovaného plnění 

Jestliže poskytovatel před či po zahájení soudního sporu usoudí, že šance na „zbavení se“ své 

odpovědnosti jsou minimální, může se rozhodnout pro alternativu v podobě snahy o snížení 

požadovaného plnění.  Půjde zpravidla o případy, kdy sám poskytovatel v rámci úvah při volbě 

své strategie připouští, že k určitému pochybení z jeho strany mohlo dojít. 

V některých případech však přesto, že poskytovatel pochybil, by újma nevznikla v takovém 

rozsahu, v jakém nastala, a to z důvodu, že se na jejím rozsahu podílel poškozený. Právě tehdy je 

namístě tuto skutečnost ve sporu namítnout (kapitola 5.1). Jindy však může být pro poskytovatele 

výhodnější, když se pokusí spornou situaci vyřešit smírnou cestou a mimosoudním vyjednáváním 

se pokusí požadovanou částku snížit (benefitem pro poškozeného mimo jiné bude, že své plnění 

dostane dříve a ušetří náklady na vedení sporu).  

Náhrady nákladů soudního řízení mohou v konkrétních medicínskoprávních věcech dosahovat 

poměrně vysokých částek. V takových případech bude mít poskytovatel zájem na tom, aby tuto 

částku snížil na co možná nejnižší úroveň. Toho může dosáhnout i prokázáním procesních 

nedostatků před podáním návrhu na zahájení řízení (kapitola 5.3). 

5.1 Prokázání spoluúčasti poškozeného 

Ustanovení § 2918 OZ stanoví, že vznikla-li nebo zvětšila-li se újma180 i následkem okolností, 

kteréžto je možno přičíst poškozenému, pak má být povinnost škůdce nahradit újmu o příslušný 

díl snížena.181 Právě uvedené ustanovení může být z pohledu poskytovatele velmi užitečné např. 

tehdy, když pacient, přestože k tomu nemá rozumný důvod, nedodrží doporučení zdravotnických 

pracovníků vztahující se k léčbě či rehabilitaci. Vyjde-li totiž najevo to, že újma alespoň dílem 

vznikla právě kvůli uvedenému chování pacienta, bude si ji v souladu se zásadou, že „poškozený 

nese újmu, pokud byla způsobena jeho vlastním jednáním, událostí nebo jinou okolností v jeho 

 

 

 

180 Viz § 2984 odst. 2 OZ. 
181 Podle některých autorů proto, že chybí jeden z prvků odpovědnosti – příčinná souvislost. Srov. VÍTOVÁ, Blanka, 

Spoluzpůsobení škody a postih [online], Bulletin-advokacie.cz, 15.06.2016, [cit. 15.10.2020]. Dostupné z: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/spoluzpusobeniskody-a-postih#ftn17. 
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sféře, tedy tu, kterou mohl ovlivnit.“182 Fakticky tím tedy poskytovatel může omezit a v mezních 

případech teoreticky i vyloučit svou povinnost odčinit újmu.183 184 

Ona „spoluúčast“, chcete-li, „spoluodpovědnost“ poškozeného, může být založena jeho 

konáním či typičtěji jeho opomenutím konat.  Přitom skutečnost, která má vést ke spoluúčasti 

poškozeného na vzniku újmy může samotnému non lege artis postupu poskytovatele předcházet 

či následovat po něm (teoreticky nastat současně).185 

Jistě se sluší dodat, že v případě náhrady svědčící osobám blízkým ve smyslu § 2958 OZ – 

sekundárním obětem – je ustanovení o spoluúčasti poškozeného aplikovatelné v zásadě obdobně 

s výjimkou toho, že výše náhrady se sníží o díl, o který ke vzniku újmy přispěla nikoli sekundární, 

nýbrž primární oběť – pacient.186 V potaz je třeba ohledně rozsahu spoluúčasti poškozeného vzít i 

povahu právem chráněného zájmu, na kterém byla způsobena újma. Přitom právě lidský život a 

tělesná a duševní integrita jsou na pomyslném vrcholku pyramidy chráněných zájmů.187 

Posouzení míry rozsahu spoluúčasti povinného je závislé na konkrétních okolnostech po 

zvážení všech možných příčin vzniku škody jak na straně poskytovatele, tak pacienta. Vždy se 

však posuzuje podíl na vzniku škody, nikoli na škodní události.188  

Nejčastěji se bude jednat o tzv. spoluzavinění, tedy případ, kdy pacientovo jednání přispělo a 

(dílem) způsobilo vznik újmy. Nejedná se však o zavinění ve smyslu, jak se posuzuje u škůdce. 

Jednání poškozeného (pacienta) totiž zpravidla nebude protiprávní, neboť není obecně zakázáno 

ohrožovat svůj život či zdraví.189 

Ustanovení § 2918 OZ upravuje i případ, kdy se na vzniku škody podílejí okolnosti, které jdou 

k tíži pacienta, ale i poskytovatele, jen zanedbatelným způsobem. V takovém případě se újma 

nedělí. 

 

 

 

182 Ibidem. 
183 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1584. ISBN 978-80-7400-287-8. 
184 Obecné soudy k procentuálnímu dělení újmy i v medicínskoprávních sporech přistupují. Viz např. usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 5. 2019, sp. zn. 25 Cdo 2863/2018. 
185 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 6. 2010, sp. zn. 25 Cdo 4562/2008. 
186 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1584. ISBN 978-80-7400-287-8. 
187 Podle některých autorů proto, že chybí jeden z prvků odpovědnosti – příčinná souvislost. Srov. VÍTOVÁ, Blanka, 

Spoluzpůsobení škody a postih [online], Bulletin-advokacie.cz, 15.06.2016, [cit. 15.10.2020]. Dostupné z: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/spoluzpusobeniskody-a-postih#ftn17. 
188 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 5. 2009, sp. zn. 25 Cdo 1054/2007. 
189 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1584. ISBN 978-80-7400-287-8. 
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5.2 Mimosoudní vyjednávání 

Mimosoudní vyjednávání je „multifunkční“ nástroj, který lze považovat za základní metodu 

řešení sporů, jehož vyvrcholením je uzavření určité dohody, která ukončí spor mezi jeho účastníky. 

V medicínskoprávních sporech plní tento nástroj zcela zásadní roli. Kromě toho, že jím lze 

dosáhnout faktického snížení požadovaného plnění, tak jím lze samozřejmě i významně snížit 

náklady na vedení sporu (především náklady soudního řízení). Přednosti však lze ale spatřovat i 

v jeho diskrétnosti a s ní související udržení dobré pověsti poskytovatele, jako jednoho ze 

základních cílů poskytovatele v těchto sporech (srov. úvod). Kapitola o mimosoudním 

vyjednávání by tedy samozřejmě mohla být zařazena i do následující části týkající se minimalizace 

nákladů na vedení sporu. 

Mimosoudní vyjednávání není právním procesem a nemá tedy svou vlastní právní úpravu. 

Poskytovatel s poškozeným spolu pochopitelně mohou vést mimosoudní jednání před i po zahájení 

soudního řízení. Stejně tak je možné, aby případná dohoda mezi poskytovatelem a poškozeným 

byla uzavřena mimosoudně, anebo měla podobu smíru garantovaného soudem.190 Častější však 

alespoň podle mých zjištění bývá mimosoudní dohoda s tím, že po zahájení řízení poškozený 

případně vezme svou žalobu zcela zpět.191 

Pro poškozeného může být nabídka poskytovatele o uzavření dohody (smíru) i přes nižší 

nabízené plnění zajímává v tom směru, že se mu podstatně sníží náklady na vedení sporu, finanční 

prostředky obdrží mnohem dříve, bude ušetřen stresu a současně mu to nabízí značnou úsporu 

dnes tolik vzácné „komodity“ – času. 

K mimosoudnímu vyjedávání: Soudní spor „popálený ústní koutek“ – zn. 19/2012 

V uvedeném sporu se žalobkyně domáhala zaplacení bolestného a ztížení společenského 

uplatnění v souhrnné výši 180.000 Kč, a to s ohledem na tvrzený non lege artis postup žalovaného. 

Žalobkyně se ve svých 27 letech v roce 2011 podrobila na oddělení otorhinolaryngologie 

odstranění krčních mandlí, po jejímž ukončení byla zjištěna popálenina III. stupně v oblasti 

pravého ústního koutku a dvě popáleniny jazyka způsobené bipolární pinzetou elektrokauteru 

použitého při operaci. Žalobkyni navzdory několikaměsíční rehabilitační léčbě zanechalo 

popálení viditelnou jizvu v oblasti ústního koutku a rovněž deformaci úst – jejich zúžení a asymetrii 

 

 

 

190 Buď tzv. prétorského smíru ve smyslu § 67 an. OSŘ či soudního smíru ve smyslu § 99 OSŘ. 
191 § 96 OSŘ. 
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při jejich otevření. Podle znaleckého posudku předloženého žalobkyní jí mělo být nahrazeno 

36.000 Kč tvořících bolestné a celkem 24.000 Kč představující ztížení společenského uplatnění. 

Žalobkyně ve svých podáních argumentovala ohledně zvýšení částky za ztížení společenského 

uplatnění, než jak bylo určeno znalcem, a to tvrzením existence okolností zvláštního zřetele 

hodných. Okolnosti zvláštního zřetele hodné spatřovala v tom, že je ženou, kdy zpravidla ženy více 

dbají na svůj vzhled, a že k popálení došlo v relativně mladém věku 27 let, kdy dle statistik má před 

sebou 54 let života, přičemž ztížení společenského uplatnění by mělo sloužit jako jednorázová 

náhrada na celé toto období. 

Strany učinily nesporným, že k újmě na zdraví v důsledku zákroku došlo, sporná mezi nimi však 

zůstala výše nároku. 

Žalobkyně vzala co do částky 48.000 Kč žalobu zpět, neboť jí tato částka byla poukázána 

dobrovolně žalovaným, která hradila ½ této částky na bolestné a druhou polovinu coby ztížení 

společenského uplatnění. 

Soud rozsudkem uložil zaplatit žalobkyni částku 12.000 Kč a v částce 120.000 Kč žalobu 

zamítl. Přiznaná částka 12.000 Kč tvořila druhou polovinu toho, co v předloženém znaleckém 

posudku určil soudní znalec jako bolestné v celkové částce 36.000 Kč, přičemž žalovaný předtím 

plnil částku 24.000 Kč dle příslušné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, s tím, že neuznává žádné 

faktory pro zvýšení této částky. Pokud jde o ztížení společenského uplatnění, vycházel soud taktéž 

ze znaleckého posudku, kdy znalec tuto újmu ocenil na 24.000 Kč, což již žalovaný dobrovolně 

uhradil. Odvolání proti rozsudku podáno nebylo a rozsudek tak nabyl právní moci. 

 

Poznámky: 

Žalovaný po zahájení řízení přirozeně do určité míry kalkuluje a vyhodnocuje jednotlivé 

možnosti svého jednání. Vzhledem k tomu, že v daném případě bylo zřejmé, že k ublížení na 

zdraví došlo, stejně jako že k němu došlo s ohledem na pochybení v technice provedení zákroku 

žalovaným, jeví se na první pohled jako nesmyslné a neekonomické sporovat samotný základ 

nároku. O to větší pozornost však žalovaný obrátil na to, aby jím zaplacená částka byla co nejnižší. 

V situaci, kdy žalobkyně požadovala na bolestném vyšší částku, nežli jak jej vyčíslil znalec ve 

znaleckém posudku v jím předloženém, byl žalovaný ve skvělé pozici. Rozhodl se plnit pouze 

nejnižší možné částky pro danou újmu na zdraví podle tehdy platné vyhlášky oceňující bolestné a 

ztížení společenského uplatnění s tím, že případnou vyšší částku žalobkyni uhradí až v případě 

jejího úspěchu ve sporu. Tato taktika se ukázala jako správná a žalobce tím dokázal snížit skutečně 

zaplacenou částku oproti původně požadovanému plnění. 
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V souvislosti s výše uvedeným soudním sporem se nabízí zodpovědět výzkumnou otázku: „Má 

spíše nižší požadovaná částka coby přiměřené zadostiučinění vliv na ochotu poskytovatele 

přistoupit na mimosoudní vyrovnání?“  S ohledem na prostudované soudní spisy jsem přesvědčen, 

že výše žalobcem požadované částky je pro další vývoj i výsledek sporu klíčová, tím spíše pak 

pokud jde o to, zda bude žalovaný nakloněn k případnému jednání o mimosoudní dohodě o 

dobrovolném plnění. 

Po podání žaloby bude požadovaná výše nároků jedním ze základních posuzovaných atributů 

při výběru strategie žalovaného ve sporu. Nejzásadnější roli bude hrát tehdy, když se žalovanému 

bude jevit, že by žalobce mohl být s uplatněním svého nároku alespoň částečně úspěšný. Žalovaný 

bude vycházet z předpokladu, že mimosoudní vyjednávání má význam spíše v případech, 

požaduje-li žalobce jen o něco málo více, než by byl ochoten žalovaný plnit, než když žalobcem 

uplatňovaná částka je mnohonásobně vyšší (např. desekrát). Z druhé strany pro žalobce totiž bude 

daleko přijatelnější, pokud žalovaný nabídne jen o něco méně, než když jsou obě hodnoty 

diametrálně odlišné.  

Částky v jednotkách nižších stovek tisíc korun českých nemusí pro žalovaného představovat 

natolik citelný zásah do jeho financování, zvlášť když většina z úhrady bude patrně hrazena 

z povinného pojištění. Nadto v případě uzavření mimosoudní dohody ušetří žalovaný nemalé 

finanční i časové náklady. Na tyto úvahy bude mít kromě očekáváné pravěpodobnosti úspěchu ve 

sporu vliv i to, zda bude žalovaný využívat služeb „externího“ advokáta (a případně jakým 

způsobem s ním bude sjednána odměna) či bude tento spor vyřizovat zaměstnanec. 

Mou domněnku ostatně potvrzuje i provedená analýza. Zatímco obecně v případě všech 

řízení192 byl median žalovaných částek 700.000 Kč, v případě řízení, ve kterých žalovaný 

v návaznosti na mimosoudní jednání plnil, či ve kterých byl schválen soudní smír,193 činil median 

požadovaných částek jen 240.000 Kč. 

5.2.1 Povinné pojištění odpovědnosti za vznik újmy 

Při mimosoudním vyjednávání však fakticky poskytovatel nemá „volné ruce“, protože zcela 

zásadní roli zpravidla hrají pojišťovny. Podle ustanovení § 45 odst. 2 písm. n) ZZS: „Poskytovatel 

je povinen uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou 

 

 

 

192 Jen těch, kde bylo vydáno rozhodnutí (byť nepravomocné), tj. vyjma zn.: 5/2019, 12/2015, 13/2016. 
193 Spory zn.: 14/2015, 15/2015, 17/2014, 19/2012. 
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v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, a to v rozsahu, v jakém lze rozumně 

předpokládat, že by jej mohla taková odpovědnost postihnout…“ 

Strategii ve sporu tak do značné míry ovlivňuje právě pojistitel, který může mít stran 

nejvhodnější taktiky i jiný pohled. I pokud poskytovatel zjistí pojistnou událost a oznámí ji 

pojistiteli, nebude ani pro jednu z těchto stran patrně výhodné zahajovat jednání o mimosoudním 

vyrovnání s poškozeným, neboť není jisté, zda tento skutečně bude požadovat určitou náhradu. 

Nadto, s uplynutím delšího času bude pravděpodobně pro žalobce obtížnější prokázat vznik újmy 

a navíc může dojít k promlčení nároku.194 

Zda bude mít pojistitel, resp. poskytovatel (z důvodů své případné spoluúčasti) zájem na 

mimosoudním vyrovnání, záleží na mnoha faktorech. Kupř. půjde o interní posouzení toho, na 

kolik je pravděpodobné, že soud (znalec) posoudí jednání jako non lege artis; výši požadované 

náhrady škody či zadostiučinění; osobu poškozeného; dobu od uplynutí protiprávního jednání 

apod. 

Ústavní soud dne 12.8.2008 vydal usnesení sp. zn. I. ÚS 1919/08, podle kterého: „Přitom je 

třeba vážit i tu skutečnost, že zdravotnická zařízení, jako bylo zařízení stěžovatelky v tomto 

případě, mají uzavřeny smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, takže v případě shledání jejich 

odpovědnosti bude náhrada škody kryta pojistným plněním. Jinak řečeno, taková změna v pojetí 

odpovědnosti přímo finančně neohrozí systém poskytování zdravotní péče v České republice, 

naopak povede k jejímu dalšímu zkvalitňování.“ S uvedenými závěry Ústavního soudu lze dle 

mého soudu souhlasit toliko částečně, neboť zde orgán ochrany ústavnosti jednak nikterak 

nezohledňuje skutečnost, že poskytovatelé zpravidla ponesou určitou spoluúčast,195 což při 

vysokých žalovaných částkách může být relativně významná suma, a jednak v některých 

případech mohou být sjednány z pojištění výluky. 

 

 

 

194 Např. článek 5 Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za 

újmu společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group. Dostupné z: 

https://www.koop.cz/dokumenty/spolupracujeme/zvlastni-pojistne-podminky-pro-pojisteni-odpovednosti-

poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-za-ujmu-p-510-14/ZPP_P-51014.pdf. Z uvedeného článku vyplývá, že pojistitel je 

povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že poškozený písemně uplatnil nárok na náhradu újmy proti 

pojištěnému.  
195 Ibidem – spoluúčast ve výši 15 %. 
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5.3 Procesní nedostatky – přiměřená lhůta k plnění v předžalobní výzvě 

Cílem každého žalovaného je, aby žalobci zaplatit co možná nejméně. Nejinak tomu je i 

v případě náhrad nákladů řízení, které často mohou dosahovat pro žalovaného významných 

finančních částek, přestože se jedná „jen“ o vedlejší související nárok žalobce. Poskytovatel se 

samozřejmě bude snažit minimalizovat nárok na náhradu nákladů řízení vždy, zvlášť však 

v případech, kdy z okolností bude poskytovateli patrné, že je nárok žalobce alespoň z části 

oprávněný. 

Poskytovateli se nabízí procesní nástroj, kterým může vyloučit právo žalobce na náhradu 

nákladů řízení a tím snížit celkové přisouzené plnění. Je jím prokázání podstatných nedostatků tzv. 

předžalobní výzvy ve smyslu § 142a OSŘ. 

Žalobce je v souladu s ustanovením § 142a OSŘ povinen, mají-li mu být v případě úspěchu 

přiznány náklady řízení, zaslat alespoň 7 dní před podáním žaloby žalovanému tzv. předžalobní 

výzvu (nemusí ani dojít k jejímu doručení).196 Její nezbytnou náležitostí je i uvedení lhůty 

k dobrovolnému plnění, která musí být přiměřená.197 I pokud bychom vyšli ze skutečnosti, že by 

byla tato výzva doručena den následující po dni odeslání, bude lhůta v řádu jednotek dnů 

pravděpodobně naprosto nepostačující (a tedy nepřiměřená) k tomu, aby poskytovatel mohl věc 

kvalifikovaně interně posoudit a věc projednat se svým pojistitelem. K tomu viz následující soudní 

spor. 

 

K předžalobní výzvě: Soudní spor  „přerušení močovodů při hysterektomii“ – zn. 14/2015 

 
Pacientka podala žalobu pro zaplacení bolestného z důvodu postupu non lege artis 

spočívajícím v pochybení v technice provedení zákroku – hysterektomie, při kterém jí byl protržen 

močový měchýř a následně došlo k oboustrannému přerušení močovodů. Žalovaný po zahájení 

řízení dobrovolně plnil, pročež soud zastavil řízení, avšak žalobkyni nepřiznal náhradu nákladů 

řízení, a to s ohledem na argumentaci žalovaného, podle které byla předžalobní výzva zaslána 

s nereálnou lhůtou k plnění – toliko pětidenní lhůta (žalovaný nenamítal, že by žaloba byla podána 

dříve než 7 dní od zaslání této výzvy). Podle soudu prvního stupně žalobkyně neměla vůli 

 

 

 

196 K tomu srov. LAJSEK, Vladimír. Náležitosti předžalobní výzvy podle § 142a OSŘ.  Právní rozhledy, 2016, Č. 13-

14, s. 489, ISSN 1210-6410. Nechávám přitom stranou úvahy nad výkladem a dostatečností sedmidenní lhůty. 
197 Ibidem. 
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s žalovaným skutečně vést mimosoudní jednání. Přitom žaloba byla podána 16 dní od doručení 

předžalobní výzvy. 

Proti výroku usnesení o zastavení řízení, jímž soud prvního stupně rozhodl, že žalobkyně nemá 

právo na náhradu nákladů řízení, podala žalobkyně odvolání. Odvolací soud změnil rozsudek 

soudu prvního tak, že žalobkyni zcela přiznal náhradu nákladů řízení. Odvolací soud v odůvodnění 

připustil, že pětidenní lhůta k plnění se může zdát na první pohled jako nepřiměřená, avšak 

konstatoval, že tu existovala zásadní okolnost, pro kterou je třeba žalobkyni náhradu nákladů 

řízení přiznat, a sice že od protiprávního jednání žalovaného do doby doručení předžalobní výzvy 

uplynul téměř rok a půl a v této době žalovaný nevyvinul ve vztahu k žalobkyni nikdy žádnou 

iniciativu, kterou by bylo možné posoudit jako snahu o odčinění vzniklé újmy. 

 

Poznámky: 

Obecnou podmínkou pro přiznání náhrady nákladů řízení žalobci v případě jeho úspěchu ve 

věci je, odeslání předžalobní výzvy žalovanému ve smyslu § 142a odst. 1 OSŘ.198 Je však vždy 

třeba, aby lhůta k plnění, jež je povinnou náležitostí předžalobní výzvy byla v konkrétním případě 

přiměřená. U žalovaného bylo jednoznačně namístě argumentovat v řízení tím, že pětidenní lhůta 

byla nepřiměřená (žalovaný konkrétně uvedl, že se komise pojistitele k projednání pojistných 

událostí schází jednou měsíčně). I odvolací soud v uvedené věci musel konstatovat, že takto krátká 

lhůta k plnění je v konkrétním případě nepřiměřená.  

Závěr o tom, jak se k uložení náhrady nákladů řízení nakonec odvolací soud postavil, přitom 

musí však být založen na tom, že žalovaný musel o vzniku újmy a tedy i samotném nároku na 

bolestné skutečně vědět. Lze tedy shrnout, že musel-li žalovaný vědět o vzniku újmy a měl 

dostatečný časový úsek (např. oněch 18 měsíců) k tomu, aby svou záležitost projednal 

s pojistitelem, nelze pravděpodobně považovat pětidenní lhůtu k plnění za nepřiměřenou.199 

 Z uvedeného lze však na druhou stranu dovodit, že jestliže by se jednalo o věc, ve které by 

poskytovatel před zasláním předžalobní výzvy nemohl mít o existenci újmy povědomí (např. 

veškeré pooperační komplikace vyšly najevo až po uplynutí dlouhé doby od zákroku a pacient je 

řešil v jiném zdravotnickém zařízení), bylo by namístě žalobci náhradu nákladů řízení nepřiznat.  

 

 

 

198 srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 4. 2014, sp. zn. 7 Cmo 451/2013. 
199 K tomu srov. KOUKAL, Pavel, HANKOVÁ, Lenka. Předžalobní výzva k plnění podle § 142a občanského 

soudního řádu [online]. EPRAVO, 5.5.2014 [cit. 14.6.2020]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/predzalobni-vyzva-k-plneni-podle-142a-obcanskeho-soudniho-radu-94049.html. 
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Sluší se však závěrem znovu připomenout, že v dané věci poskytovatel plnil po podání žaloby, 

nečekal na vydání meritorního rozhodnutí. Pokud by tomu tak nebylo, stavělo by to věc do jiného 

světla. 
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6 Minimalizace nákladů na vedení sporu 

Již na úvod je třeba říct, že minimalizace nákladů na vedení sporu je přirozeně charakteristická 

pro všechny spory obecně. Mým záměrem je však zmínit stručně některé aspekty, které souvisí 

výhradně s předmětnými medicínskoprávními spory. 

Je třeba zopakovat, že minimalizace nákladů na vedení sporu bude vždy až sekundárním cílem 

poskytovatele (zde mám oproti kapitole 5.3 na mysli náklady, které vznikají přímo poskytovateli). 

Snaha o udržení co nejlepšího poměru „efektivity“ nákladů a jejich výše bude u poskytovatele 

patrná bez ohledu na to, zda primárním cílem poskytovatele bude „zbavit se“ své odpovědnosti či 

požadovanou částku snížit. 

Systémovým opatřením k úspoře nákladů a vedení sporů, které bude typický poskytovatel 

(nemocnice) zvažovat, je, zda se mu vyplatí se k vyřizování sporů nechat zastupovat „externím“ 

advokátem. Jestliže ne, budou se této agendě věnovat „podnikoví“ právníci jako zaměstnanci 

poskytovatele. V mnou studovaných sporech je poměr mezi oběma alternativami přibližně stejný. 

Možnou výhodou, kterou lze spatřovat v případě externího advokáta, je možnost sjednat podílovou 

odměnu. V takovém případě bude advokát mít ještě větší motivaci zajistit úspěch ve sporu, což 

může přispět k jeho přičinlivosti v rámci probíhajícího sporu a tím možná i vyšší pravděpodobnosti 

pozitivního výsledku. 

Přestože v případech, kdy se poškozeným uplatňovaný nárok bude jevit jako zjevně 

opodstatněný, by bylo z pohledu poskytovatele racionální, aby spor směřoval tak, aby vůbec 

nedošel do soudní fáze a uzavřel mimosoudní dohodu, je třeba brát v potaz to, že bude ve své 

rozhodovací autonomii omezen jednak postojem svého pojistitele (viz kapitolu 6.2) a jednak 

interními procesy vztahujícími se k pacientským žalobám. Dobrovolné plnění může být totiž 

vázáno nikoli na názor vyřizující osoby s právním vzděláním, nýbrž management nemocnice. 

Přitom je třeba si uvědomit, že v případě obchodních společností členové orgánů obchodní 

korporace musí jednat z péčí řádného hospodáře.200 

 

K úspoře nákladů na vedení sporu: Soudní spor „trombóza při heparinové léčbě“ – zn. 

17/2014 

 

 

 

 

200 § 52 odst. 1 ZOK. 
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Žalobci (manžel zemřelé a její dva synové) se domáhají přiznání náhrady v souvislosti 

s úmrtím pacientky, přičemž každý z nich požaduje částku 100.000 Kč. Postup non lege artis, který 

je podle žalobců v příčinné souvislosti s úmrtím pacientky, spatřují žalobci v pozdním rozpoznání 

heparinem indukované trombocytopenie II. typu, kdy i přes výrazný pokles trombocytů v průběhu 

léčby byl tento přípravek podáván, přestože má být dle profesních standardů v takových případech 

pečlivě sledován krevní obraz a při výraznějším poklesu trombocytů je třeba léčbu okamžitě 

ukončit. Ačkoliv byl vyšetřován krevní obraz, heparinová léčba nebyla upravena, což vedlo k cévní 

mozkové příhodě a vzniku trombu v levé srdeční komoře, a následně i k embolizaci tepny pravé 

dolní končetiny. V důsledku toho pacienka nejprve trpěla bolestí a přetrvávaly u ní trvalé následky 

na zdraví, které dle žalobců přispěly později i k samotnému úmrtí pacientky. 

Žalobci dosáhli po podání žaloby s žalovaným dohody, kdy jim měla být uhrazena částka 

požadovaná v soudním řízení. S ohledem na to vzali žalobci žalobu zcela zpět a soud řízení 

zastavil. 

 

Poznámky: 

V uvedeném řízení se zřetelně projevil cíl žalovaného spočívající ve snížení nákladů na vedení 

sporu, čehož chtěl žalovaný dosáhnout uzavřením mimosoudní dohody. Žalovaný nejprve 

vyčkával, zda se žalobci skutečně budou domáhat náhrady soudní cestou, avšak když došlo k 

podání žaloby, zvažoval pravděpodobnost jeho úspěchu ve sporu. Patrně došel k závěru, že 

shledání jeho odpovědnosti se jeví jako přinejmenším možné, a proto se rozhodl vést se žalobci 

mimosoudní jednání. 

Sice při něm nevyjednal nižší částku tvořící náhradu, ale vzhledem k tomu, že tato uplatňovaná 

částka nebyla vysoká, nejednalo se pro něj podle všeho o prioritu. Postačovala úspora nákladů na 

vedení sporu, kterou svým jednáním poskytovatel snížil na minimum, nadto většina z požadované 

částky pravděpodobně byla kryta z pojistného plnění. 
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7 Analýza vybraných sporů se zhodnocením procesního postupu 

Jak jsem již avizoval v úvodu této práce, v závěrečné části se budu v návaznosti na poznatky 

uvedené v předchozím textu věnovat rozboru několika soudních řízení, ve kterých zmíním otázky 

z celého spektra sporu, nikoli jen dílčí aspekty vztahující se ke konkrétnímu tématu, jak tomu bylo 

výše. Každý spor se totiž věnuje celé řadě sporných otázek, které spolu více či méně souvisí a je 

třeba je často posuzovat ve vzájemné souvislosti. Naprostá většina meritorně rozhodnutých 

pacientských žalob je podle mých zjištění, oproti obecnému povědomí,201  zamítnuta a celá řada 

soudních řízení skončí v návaznosti na jejich průběh zpětvzetím žaloby. 

Nyní je ještě třeba zodpovědět poslední stanovenou výzkumnou otázku, jež úzce souvisí právě 

s provedenou analýzou soudních sporů, a sice: „Která z kritérií označených písmeny a)-i) 

popsaných v kapitole 2.2 mají vliv na pozici žalovaného ve sporu a  případně jakým způsobem se 

tento vliv projevuje?“ Jedná se o tato kritéria: místně příslušný soud, právní úprava, medicínský 

obor, typ žalobce, věk žalobce, druh nároku, zda se jednalo o pochybení lex artis stricto sensu či 

jiné pochybení pod tento pojem nespadající a konečně zda měl postup žalovaného non lege artis 

spočívat v konání či opomenutí. Hned na počátku je však třeba říci, že v některých aspektech 

odpověď na tuto otázku tvoří spíše mé subjektivní dojmy. 

Po studiu a rozboru těch soudních spisů, které jsem se do analýzy rozhodl zahrnout (viz příloha 

č. 1), jsem shledal, že z výše uvedených kritérií ovlivňují postavení žalovaného: výše náhrady, 

kterou žalobce v soudním sporu požaduje; druh nároku, jenž uplatňuje; v omezené míře i to, zda 

k pochybení mělo dojít konáním či opomenutím (viz níže). 

Jediné kritérium, o kterém jsem po provedené analýze přesvědčen, že na pozici žalovaného ve 

sporu dopad nemá, je skutečnost, v jakém medicínském oboru mělo dle žalobce dojít k pochybení. 

V tomto ohledu se mi jevily případy vztahující se k jednotlivým oborům jako zcela srovnatelné. 

Tato skutečnost má význam pouze z hlediska toho, že v určitých lékařských oborech jsou případné 

spory častější (např. gynekologie a porodnictví, chirurgie) a některé se vyskytují spíše sporadicky 

(např. dermatovenerologie či radiologie, jež se v mnou studovaných spisech neobjevily vůbec). 

Pochopitelně jsem si však vědom toho, že nelze učinit závěry o četnosti sporů dle oborů z mého 

malého vzorku sporů, ostatně to ani není předmětem mého zájmu. 

 

 

 

201 To může být zapříčeněno tím, že v odborné literatuře, ale i v mediálním prostoru se lze častěji setkat se spory, ve 

kterých byl žalobce úspěšný. 
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U zbývajících kritérií, tedy u kterého soudu je spor projednáván, v jakém právním režimu, 

zdali je žalobcem pacient či osoba blízká a konečně ohledně věku žalobce nejsem schopen jejich 

vliv na řízení potvrdit, ani vyvrátit. Nyní se v podrobnostech k jednotlivým kritériím (vyjma 

medicínského oboru) vyjádřím. 

Jestliže jde o místně příslušný soud, jsem dalek toho, abych pronášel subjektivní názory o tom, 

že soudní praxe je u určitého soudu natolik odlišná, že to je příčinou zcela odlišného postavení pro 

poskytovatele, než kdyby byl tentýž spor projednáván u soudu jiného, a to i přesto, že všechny 

spory, u kterých byl (zčásti) úspěšný žalobce, byly projednávány před OSP 2. Tento fakt přisuzuji 

roli pouhé náhody. Takovýto závěr nadto nelze vyslovit po studiu pouhých dvaceti vzorků. 

Ani v případě právní úpravy, podle níž je daný spor projednáván (OZ nebo OZ 1964), jsem 

nezpozoroval věcného praktického rozdílu z pohledu postavení žalovaného. Byť terminologie a 

obecné teoretickoprávní zařazení některých pojmů je odlišné, z praktického pohledu jsem se 

ohledně povinnosti tvrzení, dokazování ani posuzování skutkových či právních otázek soudem 

nesetkal s relevantními odlišnostmi. 

Zcela zásadní vliv na vývoj sporu a tím i postavení žalovaného má však výše žalobcem 

požadované částky. K tomu, jakým způsobem zvyšuje náklonost žalovaného k vedení 

mimosoudního jednání, jsem se vyjádřil již v kapitole 5.2. V této souvislosti si na tento výklad 

dovoluji odkázat. V zásadě velmi podobná bude totiž podle mého názoru situace i v případě toho, 

jakým způsobem rozhoduje spor soud. I ten bude mít spíše tendenci vydat pozitivní rozhodnutí 

(jeví-li se nárok žalobce jako oprávněný), bude-li žalobce uplatňovat spíše nižší částku, a to 

přestože by mohl zkrátka přiznat méně. Tento subjektivní dojem dovozuji i z toho, že zatímco 

v případě všech studovaných sporů202 činí median žalobcem požadované částky 700.000 Kč, tak 

v případě oněch dvou sporů,203 ve kterých soud částečně vyhověl žalobě, činil median 291.150 Kč. 

Především se ale vliv tohoto kritéria bude projevovat v náklonosti žalovaného ke 

zmíněnému mimosoudnímu vyjednávání. 

Dále jsem se zabýval tím, jaký má na postavení žalovaného vliv to, o jaký se jedná „typ 

žalobce“, tedy to, zda vystupuje jako žalobce sám pacient jako poškozený, anebo osoba blízká 

pacienta, který zemřel či utrpěl zvlášť závažné ublížení na zdraví. V rozboru jednotlivých soudních 

sporů jsem nenalezl oporu pro tvrzení, že by tyto dva případy mohly být rozlišné z hlediska 

postavení žalovaného. Rozdíly však samozřejmě nemohu vyloučit, a to např. proto, že osoba blízká 

 

 

 

202 Jen těch, kde bylo vydáno rozhodnutí (byť nepravomocné), tj. vyjma zn.: 5/2019, 12/2015, 13/2016. 
203 Zn.: 19/2012, 20/2012. 
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bude mít v podstatě vždy snadné prokázat vznik újmy, neboť se bude jednat o případy, kdy újma 

na zdraví byla značná (na druhou stranu bude moci být spornou otázka, zda jde skutečně o onu 

újmu zvlášť závažnou). 

Ve své analýze sporů jsem nenalezl dále oporu ani pro tvrzení, že by věk žalobce hrál roli při 

posuzování sporu soudem. Zejména jsem sledoval to, zdali soudy nepřistupují více příznivě 

k žalobcům – nezletilým – nebo naopak méně příznivě k žalobcům – seniorům, u nichž mohou mít 

soudy tendenci jejich újmu vzniklou v souvislosti s non lege artis postupem zlehčovat, neboť starší 

lidé obecně častěji trpí různými onemocněními (mohlo by být tedy složitější prokazování 

kauzálního nexu). Věk žalobce z pohledu nezávislého pozorovatele v žádném z případů nehrál roli  

(srov. i spor zn. 1/2016, kapitola 7.3). Přesto si však vliv věku žalobce na postavení žalovaného 

s ohledem na malý počet vzorků nedovoluji popřít. 

Kritériem majícím vliv na postavení žalovaného v soudním sporu podle mého úsudku je však 

druh uplatňovaného nároku. V tomto ohledu lze zmínit zejména nárok na odčinění dalších 

nemajetkových újem ve smyslu § 2958 OZ. Pravděpodobnost toho, že žalobce skutečně u soudu 

prokáže, že mu zadostiučinění za vzniklé další nemajetkové újmy náleží, je s ohledem na 

interpretaci tohoto nároku Nejvyšším soudem spíše malá (v té souvislosti odkazuji v plném 

rozsahu na bod 4.2.4), což z logiky věci příznivě ovlivní postavení žalovaného v soudním řízení. 

Lze však zmínit i hledisko míry složitosti posuzování výše případného nároku. Tak na straně 

jedné v případě bolestného, které lze považovat za objektivní kategorii, bude zásadně jeho výše u 

každého „stejného“ pacienta stejná. Na druhou stranu překážka lepší budoucnosti je pojem daleko 

více individuální a tak je třeba přistupovat i k výši náhrady za ztížení společenského uplatnění. 

Tak např. když budou pacientovi po dopravní nehodě non lege artis postupem zašity nervy 

v prstech ruky, což povede k téměř neznatelným omezením motoriky a citlivosti prstů ruky, která 

v běžném životě nečiní obtíže, bude výše ztížení společenského uplatnění jiná u houslového 

virtuosa nežli u bankovní úřednice. V některých případech tak žalovaný může v případě 

uplatňovaného nároku na odčinění ztížení společenského uplatnění spoléhat na to, že bude mít 

žalobce složitější unést důkazní břemeno. 

Ohledně pochybení lex artis stricto sensu, resp. jiných pochybení, která pod tento pojem 

zařadit nelze, si dovolím odkázat na bod 4.1.2, ve kterém se zabývám vlivem těchto dvou modalit 

pochybení na složitost prokazování skutečností pro žalobce, a tím výhodnější situace pro 

žalovaného. Dospěl jsem k tomu, že obě varianty mají pro žalovaného své pro a proti (viz 4.1.2.2), 

proto nelze konstatovat, že by jedna z těchto variant byla pro žalovaného jasně výhodnější než 

druhá. 
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Konečně posledním kritériem, jež má podle mého názoru v určitém rozměru vliv na postavení 

žalovaného, je to, zda k pochybení mělo dojít jeho konáním či opomenutím povinosti konat. Mám 

totiž za to, že v případě konání, které spočívá v pochybení v provádění terapie (viz 4.1.2.1), je pro 

žalobce daleko snazší prokázat existenci non lege artis postupu, tedy toho předpokladu, na kterém 

uvedené spory nejčastěji stojí. Jedná se o případy, kdy se pochybení jeví i laikovi (byť třeba 

nesprávně) jako zjevné, více nežli třeba pochybení v určení diagnózy. Oporu pro toto tvrzení lze 

nalézt i v analýze sporů – z těch detailněji rozebraných půjde o soudní spor „popálený ústní 

koutek“ zn. 19/2012 „přerušení močovodů při hysterektomii“ zn. 14/2015 či „operací způsobený 

defekt análních svěračů“ zn. 9/2017. V těchto případech se žalovaný buď ani nepokoušel sporovat 

existenci non lege artis postupu, anebo byl tento postup snadno žalobcem prokázán.  

7.1 Soudní spor „popálený ústní koutek“ – zn. 19/2012 

V uvedeném sporu se žalobkyně domáhala zaplacení bolestného a ztížení společenského 

uplatnění v souhrnné výši 180.000 Kč, a to s ohledem na tvrzený non lege artis postup žalovaného. 

Žalobkyně se ve svých 27 letech v roce 2011 podrobila na oddělení otorhinolaryngologie 

odstranění krčních mandlí, po jejímž ukončení byla zjištěna popálenina III. stupně v oblasti 

pravého ústního koutku a dvě popáleniny jazyka způsobené bipolární pinzetou elektrokauteru 

použitého při operaci. Žalobkyni navzdory několikaměsíční rehabilitační léčbě zanechalo 

popálení viditelnou jizvu v oblasti ústního koutku a rovněž deformaci úst – jejich zúžení a asymetrii 

při jejich otevření. Podle znaleckého posudku předloženého žalobkyní jí mělo být nahrazeno 

36.000 Kč tvořících bolestné a celkem 24.000,- Kč představující ztížení společenského uplatnění. 

Žalobkyně ve svých podáních argumentovala ohledně zvýšení částky za ztížení společenského 

uplatnění, než jak bylo určeno znalcem, a to tvrzením existence okoloností zvláštního zřetele 

hodných. Okolnosti zvláštního zřetele hodné spatřovala v tom, že je ženou, kdy zpravidla ženy více 

dbají na svůj vzhled, a že k popálení došlo v relativně mladém věku 27 let, kdy dle statistik má před 

sebou 54 let života, přičemž ztížení společenského uplatnění by mělo sloužit jako jednorázová 

náhrada na celé toto období. 

Strany učinily nesporným, že k újmě na zdraví v důsledku zákroku došlo, sporná mezi nimi však 

zůstala výše nároku. Žalobkyně vzala co do částky 48.000 Kč žalobu zpět, neboť jí tato částka byla 

poukázána žalovaným, který hradil ½ této částky na bolestné a druhou polovinu coby ztížení 

společenského uplatnění. 

Soud rozsudkem uložil zaplatit žalobkyni částku 12.000 Kč a v částce 120.000 Kč žalobu 

zamítl. Přiznaná částka 12.000 Kč tvořila druhou polovinu toho, co v předloženém znaleckém 
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posudku určil soudní znalec jako bolestné v celkové částce 36.000 Kč, přičemž žalovaný předtím 

plnil částku 24.000 Kč dle příslušné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví s tím, že neuznává žádné 

faktory pro zvýšení této částky. Pokud jde o ztížení společenského uplatnění, vycházel soud taktéž 

ze znaleckého posudku, kdy znalec tuto újmu ocenil na 24.000 Kč, což již žalovaný dobrovolně 

uhradil. Žalobkyně v řízení argumentovala tím, že existují důvody pro navýšení. Navýšení lze 

přiznat ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele. Podle soudu však mírný 

defekt estetického rázu nelze posuzovat ve světle následků, které by mohly zásadně ovlivnit celý 

další život poškozené. Odvolání proti rozsudku podáno nebylo a rozsudek tak nabyl právní moci. 

 

Poznámky: 

Uvedený soudní spor jsem v souvislosti s mimosoudním vyjednáváním zmínil již v části páté. 

Nabízí však i některé další roviny, na kterých lze demonstrovat taktiku žalovaného. I přesto, že 

žalovaný žalobkyni částečně plnil, dovolím si jej označit za „vítěze“ sporu. 

1. K postupu žalovaného 

Poskytovateli v soudním sporu nezbylo, než se zaměřit na maximální snížení částky 

požadované žalobkyní, neboť ze skutkových okolností bylo zřejmé, že k újmě na zdraví došlo, 

stejně tak že popálení bylo možno považovat za non lege artis postup v příčínné souvislosti se 

vznikem újmy. Žalovaný (spolu s pojistitelem) vystupoval zcela racionálně, když v takovém 

případě zčásti dobrovolně plnil, a to v návaznosti na mimosoudní vyjednávání, při kterém však 

nedošlo ke shodě. Pravděpodobně i proto, že si byl žalovaný jistý svou procesní pozicí, když i 

žalobkyní předložený znalecký posudek ohodnocoval újmu na částku nižší, nežli žalobkyně 

požadovala. Přestože z dnešního pohledu (újma vznikla v roce 2011) se může zdát celková 

dobrovolně plněná částka za viditelnou kruhovou jizvu v ústním koutku o průměru cca 1 cm a 

mírné pokřivení úst při jejich rozevření téměř až směšná, představa, že žalobkyně u soudu prokáže 

existenci okolností zvláštního zřetele hodných potřebných ke zvýšení náhrad bez podložení 

znaleckým posudkem se jevila jako spíše nepravděpodobá. Uvedená taktika žalovaného se ukázala 

jako správná. 

2. K postupu soudu:  

Jádrem soudního sporu v jeho závěru bylo, zda existovaly okolnosti zvláštního zřetele hodné, 

pro které by se výše náhrady za ztížení společenského uplatnění měla zvýšit. V tomto ohledu však 

vnímám nedostatky v odůvodnění rozsudku soudu, ve kterém nejsou dostatečně vyvráceny 

argumenty žalobkyně prokazující existenci okolností zvláštního zřetele hodných, a totiž že 

žalobkyně je ženou, kdy zpravidla ženy více dbají na svůj vzhled, že k popálení došlo v relativně 

mladém věku 27 let, kdy dle statistik má před sebou 54 let života, přičemž ztížení společenského 
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uplatnění by mělo sloužit jako jednorázová náhrada na celé toto období. Soud se k těmto žalobkyní 

uváděným skutečnostem nevyjádřil, ani pro odlišení neodkázal na judikaturu s příklady okolností 

zvláštního zřetele hodných.  

Mám dokonce za to, že soud měl správně provést další dokazování ohledně skutkového stavu, 

aby o existenci těchto okolností mohl kvalifikovaně rozhodovat. Znalecký posudek se totiž vůbec 

nezabýval tím, z jakého důvodu došlo ke vzniku popáleniny. Mohlo jít o: 

i. nedbalost lékaře, který se z neopatrnosti dotknul tkáně (neměl dostatečně odtažený ústní 

koutek, přitom elektrický proud do elektrokauteru začne proudit až v momentě sešlápnutí 

pedálu, kdy jej lékař má v úmyslu užít k ošetření operované tkáně), nebo  

ii. o pochybení v upevnění polohy hlavy během operace, což v praxi zajišťuje zdravotní 

sestra či jiný zdravotnický personál, avšak pod pokyny operatéra, nebo  

iii. mohlo jít o pochybení anestezie (zákrok může být prováděn jak formou lokální, tak 

celkové anestezie).  

Každý z těchto důvodů by byl postupem non lege artis, avšak i toto jsou okolnosti, které mohou 

být zvláštního zřetele hodné a mít vliv na výši náhrady. Soud však v tomto ohledu znalecký 

posudek bez dalšího převzal. Největší pochybení lze pravděpodobně spatřovat ve variantě ad ii., 

neboť upevnění hlavy lze provést před samotným výkonem a při jeho správném provedení by 

hlava měla být nehybná. Jestliže upevnění nebylo řádně provedeno, je to podle mého názoru 

stěžejní okolnost, na základě které lze přiznat vyšší náhradu. O něco menší pochybení lze spatřovat 

ve variantě pod bodem i. U této skutečnosti by však mohlo být soudem dovozeno, že se jedná o 

okolnost, která může vést ke zvýšení náhrady. Naopak u varianty označené bodem iii. bude záležet 

na tom, zda samotná anestezie byla provedena dle odborných pravidel – jestliže ano, v takovém 

případě by podle mě nebylo namístě, kdyby soud přikročil ke zvýšení náhrady. Bylo-li by ale 

pacientovi např. omylem podáno menší množství účinné látky, bude to nepochybně okolnost, která 

může vést ke snížení náhrady, neboť půjde o hrubé pochybení. 

7.2 Soudní spor „nežádoucí prodloužení končetiny“ – zn. 3/2017 

Žalobkyně byla dne 13. 5. 2014 operována na ortopedickém oddělení žalovaného, kdy 

předmětem tohoto zákroku byla implantace náhrady kyčelního kloubu. Pacientka spatřuje non 

lege artis postup v tom, že zatímco před operací měla levou nohu o 1,5 cm kratší než pravou, po 

jejím uskutečnění je levá noha dokonce o 2 cm delší, s čímž jsou spojeny navazující zdravotní 

komplikace (v žalobě bez specifikace). Na podporu svých tvrzení žalobkyně předložila znalecký 
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posudek (avšak bez doložky dle § 127a OSŘ). Požaduje částku ve výši 62.500 Kč tvořící bolestné 

a ztížení společenského uplatnění). Soud vydal platební příkaz. 

Žalovaný podal proti platebnímu příkazu odpor a současně se vyjádřil k žalobě tak, že není 

pravdou, že by po zákroku byla levá dolní končetina žalobkyně o 2 cm delší nežli pravá a 

konstatuje, že ve zdravotnické dokumentaci je veden rentgenový snímek, ze kterého jasně vyplývá, 

že k délkové disproporci dolních končetin nedošlo. Podotýká však, že s ohledem na to, že žalobkyně 

měla levou nohu kratší od roku 1984 (jako důsledek jiného zákroku), vzniklo u ní fixované šikmé 

postavení pánve, což může zapřičiňovat subjektivní pocit žalobkyně, že má nyní levou nohu delší. 

Žalobkyně současně žádá soud, aby si vyžádal zdravotnickou dokumentaci, neboť to potřebuje 

k doložení svých tvrzení (s ohledem na zásadu tzv. rovnosti zbraní), neboť její užití ji znemožňuje 

§ 51 odst. 3 ZZS. 

Při soudním jednání soud žalobkyni vyzval, aby konkretizovala svá tvrzení ohledně překážky 

lepší budoucnosti. Na to žalobkyně uvádí, že před operací žila běžným životem, problémy počala 

mít asi cca 3 roky před inkriminovanou operací. 

Žalovaný reaguje vyjádřením, že žalobkyně zkresluje informace o svém zdravotním stavu a že 

pokud opravdu měla před operací nohu o 1,5 cm kratší, mělo to dalekosáhlé důsledky pro pozici 

páteře atd. Z toho důvodu měla nosit podpatěnku či mít podraženou obuv, což dle jejích tvrzení 

neměla. 

Soud (bez návrhu) ustanovil znalce. Ten vypověděl, že je pravodu, že končetina žalobkyně je 

po předmětné operaci skutečně delší o 2,5 až 3 cm oproti jejímu stavu před výkonem, tedy nyní má 

nohu o 1,5 až 2 cm delší oproti pravé. Tato hodnota je však z jeho pohledu pro daný druh výkonu 

akceptovatelná. Podle něj se u žalobkyně projevují komplikace z toho důvodu, že před operací 

měla tuto končetinu zkrácenou. Ve svém celku považuje výkon za lege artis. 

Žalobkyně namítá, že lékaři měli předvídat veškeré možné zdravotní komplikace (i s ohledem 

na skoliózu a původně kratší končetinu). Soud zamítl žalobu pro neprokázání porušení povinnosti. 

Odvolací soud jeho rozsudek potvrdil. 

 

Poznámky: 

1. K postupu žalovaného 

S ohledem na to, že žalobkyně tvrdila vznik újmy spočívající v tom, že po předmětné operaci 

má levou dolní končetinu kratší než pravou, jednalo se pro laika (a tedy i soud) o poměrně dobře 

představitelnou újmu na zdraví a obtíže s ní související. Stejně tak se pro nelékaře na první pohled 

může jevit, že zdravotníci museli pochybit, když takovou disproporci připustili. 
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Žalovaný si z mého subjektivního pohledu i z toho, jakým způsobem v předmětném sporu 

vystupoval, nebyl zcela jistý svou „výhrou“ v daném řízení. Přesto se přirozeně nejprve snažil o 

zbavení své odpovědnosti. Žalovaný se nejprve rozhodl popřít existenci předpokladu vzniku 

odpovědnosti – vzniku újmy. Popíral tvrzení žalobkyně, že by po zákroku byla její noha delší, a 

tedy i současně existenci non lege artis postupu, když právě v postupu vedoucímu k tomuto stavu 

mělo toto porušení odborných standardů spočívat. Jak se později ukázalo ve znaleckém posudku, 

žalobkyni skutečně vznikla na končetinách délková disproporce. Jeví se mi tedy jako krátkozraké, 

že žalovaný toto popíral, neboť se jedná o skutečnost velmi snadno ověřitelnou a logickou základní 

otázkou, na kterou by znalec měl odpovídat. 

Nabízí se tedy dvě možnosti, proč tuto skutečnost žalovaný tvrdil. Buď tak činil skutečně 

záměrně a doufal, že soud zamítne žalobu ještě před zpracováním znaleckého posudku či že jí 

žalobkyně vezme zpět, anebo o dispoporci nevěděl, resp. si mylně myslel, že k ní nedošlo. Obě 

tyto varianty jsou však pro žalovaného nepříznivé. Pokud jde o první, bude to činit jeho výroky 

v řízení nevěrohodnými, neboť se snadno prokáže, že uvádí nepravdivé skutečnosti, což 

pochopitelně má vliv na posuzování soudem. V případě druhé pak tato skutečnost může evokovat 

určitou nekompetentnost poskytovatele (srov. dále).  

Ostatně z jeho vyjádření vyplývá, že zdravotníci neměli informace ani o tom, že určitá délková 

disproporce byla u žalobkyně i před samotnou operací. Tato nevědomost by však podle mého 

názoru mohla mít vliv na samotný závěr o tom, zda tu non lege artis postup byl či nebyl. Takovou 

skutečnost však znalec ani soud nezohledňoval. Zdá se tedy, že tvrzení znalce si odporují, když 

jednak tvrdí, že operace byla provedena lege artis a na druhou stranu zjistí, že žalovaný ani 

nevěděl, že by končetiny byly před výkonem jinak dlouhé. Stejně tak pokud tvrdil, že problémy u 

žalobkyně nastaly proto, že měla dříve nohu kratší, tak nezohlednil, že žalovaný měl mít před 

operací k dispozici veškeré podklady, a měl tedy i předvídat možné komplikace i s ohledem na 

skutečnost, že měla jednu nohu kratší. 

Jako správné lze pojímat, že žalovaný namítal to, že žalobkyně měla nosit dříve podpatěnku 

nebo více podrazené boty z důvodu délkové disproporce. Namítá tedy vlastně spoluzavinění 

žalobkyně, kdy za její zdravotní komplikace v souvislosti s tím, že měla levou končetinu delší, 

neboť kdyby žalobkyně tyto pomůcky dříve užívala, nemusela by být újma tak velkého rozsahu. 

Kdyby se nakonec prokázala odpovědnost žalovaného, domnívám se, že by v takovém případě 

spoluzavinění ze strany žalobkyně bylo prokázáno. 

Ve svém celku tedy byl žalovaný ve sporu úspěšný, nicméně postup, který volil, byl z mého 

pohledu velmi problematický a snadno zpochybnitelný. 

2. K postupu soudu 
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Zajímavé na postupu soudu bylo, že vydal po podání žaloby platební příkaz, přestože 

žalobkyně předložila jen znalecký posudek bez doložky dle § 127a OSŘ.204 Nicméně mám za to, 

že k jeho vydání došlo i proto, že žalobkyně uplatňovala relativně nízkou částku. V průběhu řízení 

pak správně vyzval žalobkyni k tomu, aby upřesnila svá tvrzení ohledně toho, jaká překážka lepší 

budoucnosti jí vznikla. 

Soud však podle mého úsudku nepostupoval správně, když vycházel ze znaleckého posudku, 

který byl vnitřně rozporný (viz výše), dle mého uvážení měl ustanovit revizního znalce. 

7.3 Soudní spor „ruptura bránice komplikující resuscitaci“ – zn. 1/2016 

Nezletilí žalobci (4 a 5 let) se domáhají zaplcení částky ve výši 1.000.000 Kč coby ochrany 

osobnosti pro zásah do soukromí a rodinného života žalobců205 v souvislosti s újmou na zdraví 

jejich otce vzniklé za účinnosti OZ. Pacient utrpěl vážný úraz při dopravní nehodě, pro který musel 

podstoupit tři operační zákroky. Žalobci tvrdí, že v důsledku pozdní diagnostiky ruptury bránice 

při navazující operaci v souvislosti s uvedením do umělého spánku došlo k cca patnáctiminutové 

zástavě srce, což vedlo k hypoxii mozku a současnému vegetativnímu stavu pacienta. Podle 

žalobců, kdyby došlo k diagnostice ruptury bránice dříve, netrvala by resuscitace pacienta tak 

dlouhou dobu. Protože si jsou žalobci vědomi, že příčin újmy na zdraví pacienta je více (zejm. 

dopravní nehoda), argumentují nálezem, Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2009, sp. zn. I. ÚS 

1919/08, který se vyjadřuje k míře pravděpodobnosti příčinné souvislosti. 

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě kontruje, že je nutno na věc hledět přístupem ex ante. Ve 

zdravotnické dokumentaci jsou údajně zaneseny toliko dva případy, kdy měl pacient udávat bolest 

břicha jako symptom ruptury bránice. První z nich byl zřejmě způsobený podáním projímadla před 

zákrokem, a druhý z nich v rozhodný den cca od 12 hodin, kdy se bolesti opakovaly. S ohledem na 

to proběhla klinická vyšetření a byla podána aanalgetika. Ve 21:00 hodin byl konstatován 

patologický poslechový nález na plicích, pročež byla provedena další vyšetření. Ve 22:00 bylo 

vysloveno podezření na rupturu bránice a v průběhu několika desítek minut byl pacient převezen 

na operační sál. Po anestezii došlo ke komorové fibrilaci, jež vedla k zástavě krevního oběhu. 

Resuscitace byla dle žalovaného mimořádně obtížná práce kvůli ruptuře bránice. Současně 

žalovaný namítá, že u pacienta došlo ke vzácné dvoudobé ruptuře bránice. 

 

 

 

204 Nechme stranou to, zda byly splněné podmínky pro jeho vydání. 
205 Dle platné právní úpravy by se jednalo o duševní útrapy ve smyslu § 2959 OZ. 
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V návaznosti na vyjádření žalovaného vyzval soud žalobce, aby přesně a konkrétně uvedli, 

v čem se žalovaný odchýlil od postupu lege artis a z čeho dovozují příčinnou souvislost mezi 

nesprávným léčebným postupem a zhoršením zdravotního stavu pacienta a dále soud oslovil 

Ministerstvo zdravotnictví s výzvou k podání odborného vyjádření. Nato se mu dostalo odpovědi, 

že takové vyjádření není ministerstvo kompetentní zpracovat. 

Soud konstatoval, že při příštím jednání bude v rámci předvídatelnosti rozhodnutí dáno 

poučení dle § 118a OSŘ spočívající v tom, že neunesou-li žalobci břemeno tvrzení a důkazní, 

zamítne žalobu. S ohledem na to berou žalobci žalobu v plném rozsahu zpět. 

 

Poznámky: 

1. K postupu žalovaného a soudu 

V uvedeném soudním sporu se plně projevila tzv. informační asymetrie mezi poskytovatelem 

a poškozeným. V projednávané věci šlo o mimořádně odborné skutečnosti. Jakkoli žalobci (resp. 

jejich právní zástupce) vyvinuli určité úsilí k prokázání tzv. předpokladů vzniku odpovědnosti, 

bylo zjevné, že se v dotčené problematice (přirozeně) neorientují a jejich žaloba vyznívá spíše jako 

laické konstatování, že se jim zdá, že něco nebylo v pořádku. Tuto rovinu sporu zmiňuji, protože 

se pravidelně opakuje ve značné části studovaných soudních spisů. V těchto složitých věcech je 

v zásadě žalobce nucen investovat do znaleckého posudku, který předloží ve smyslu § 127a OSŘ, 

nebo navrhnout, aby soud znalce ustanovil, a počítat s tím, že bude hradit náklady na jeho 

zpracování (s odhlédnutím od úvah nad tím, zda je tato praxe správná a etická a s vědomím toho, 

že ekonomickou stránku mohou částečně řešit „instituty osvobození“). 

Žalovaný tak byl ve výhodné pozici, neboť mohl celou událost po odborné stránce 

interpretovat ve svůj prospěch. Bylo zřejmé, že určitá újma na zdraví pacienta vznikla. Z pohledu 

žalovaného tedy bylo na místě se zaměřit na vyvrácení jakékoliv domněnky toho, že postupoval 

non lege artis. Žalovaný tedy na výtky žalobců ohledně prodlení s diagnózou ruptury bránice 

uváděl, že jakmile se objevovaly symptomy, pohotově na ně reagoval, což vygradovalo až ke 

konstatování diagnózy a noční operaci. Žalobce nedokázal na jeho odborné pojetí celé události 

kvalifikovaně reagovat. Vzhledem k tomu, že jej tíží břemeno tvrzení a důkazní, a svá tvrzení 

nikterak nedoložil důkazními prostředky, soud jej poučil o tom, že neprokáže-li nečím non lege 

artis postup a příčinnou souvislost, zamítne žalobu. 

V řízení byla zajímavá i ta skutečnost, že se soud pokusil vyžádat si od Ministerstva 

zdravotnictví odborné vyjádření ve smyslu § 127 odst. 1 OSŘ.  Nato dostal negativní odpověď. 

Tím však došlo k naplnění hypotézy tohoto ustanovení: „jestliže pro složitost posuzované otázky 

takový postup není dostačující,“ pročež měla dle mého přesvědčení ze strany soudu přijít aplikace 
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dispozice, totiž že soud ustanoví znalce. Tak tomu ovšem nebylo. Pokud by žalobci nakonec 

nevzali žalobu zpět soud by vydal zamítavé rozhodnutí, bylo by namístě posuzovat, zda by 

procesní postup soudu nebyl v rozporu s dotčeným ustanovením OSŘ. Na to je třeba nahlížet i 

prizmatem toho, že žalobcům bylo v době podání žaloby 4 a 5 let. Oproti mým očekáváním však 

soud takto nízký věk žalobců na první pohled nikterak nezohlednil. 

7.4 Soudní spor „zhoršení stavu po preventivní operaci CCL“ – zn. 10/2015 

Žalobci byl v roce 2008 diagnostikován keratokonus (onemocnění rohovky). Podrobil se proto 

na oční klinice operaci CCL. Následně však v roce 2013 došlo k progresi onemocnění, pročež byla 

provedena (dle žalobce) reoperace CCL levého oka, tentokrát již ve zdravotnickém zařízení 

žalovaného. Pravděpodobně v důsledku nozokomiální infekce (tedy onemocnění, jež vzniklo 

v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení) došlo u žalobce naopak ke zhoršení jeho 

zdravotního stavu – rozmazanost a zamlžení vidění, bolestivost. Požaduje 57.600 Kč jako bolestné, 

1.015.200 Kč jako náhradu ztížení společenského uplatnění a dalších cca 267.000 Kč tvořících 

ostatní náhrady.206  

Žalobce v žalobě popisuje řadu pochybení, kterých se měl žalovaný v souvislosti se zdravotní 

péčí dopustit. Jednak poukazuje na nedostatky informovaného souhlasu, kdy nebyl informován o 

některých rizicích, zejména stran možné nozokomiální nákazy. Kdyby o těchto rizicích věděl, 

údajně by s operací nesouhlasil, neboť ji podle jeho slov absolvoval z preventivních důvodů ke 

stabilizaci zdravotního stavu. 

Kromě toho zmiňuje i rozličná pochybení, která považuje za postup non lege artis. Žalovaný 

podle něj neučinil potřebná opatření k předcházení nemocniční nákazy (k tomu odkazuje i na nález 

ÚS ze dne 26 .8. 2015, sp. zn. I. ÚS 3253/13). Podle žalobce prováděl operaci neatestovaný lékař, 

u kterého nebyl dodržen dohled lékaře se specializovanou způsobilostí. V souvislosti s tím zmiňuje 

pochybení průběhu léčebné terapie, kdy mělo dojít k přerušení aplikace UV záření lampou. Tehdy 

se dle žalobce mohla do oka dostat infekce. 

Žalobce dále poukazuje i na údajnou manipulaci s údaji ve zdravotnické dokumentaci, neboť 

na pohotovost žalovaného se dostavil dne 30. 11. 2013, kde mu byla předepsána antibiotika a 

řečeno, že se má dostavit 2. 12. 2013 (zachyceno v lékařské zprávě). V závěrečné zprávě 

žalovaného však zdravotníci uvedli, že mu byla kontrola doporučena následující den a žalobce se 

 

 

 

206 Podle terminologie OZ by se jednalo o nároky majetkového charakteru. 
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dostavil až 2. 12. 2013. U žalobce propukla keratitida (zánět rohovky oka). Podle žalobce se jedná 

o urgentní stav, jehož léčba nesnese odklad; měl být tedy dle lex artis hospitalizován a léky 

nasazeny nitrožilně. 

Další pochybení rozporné s profesními standardy spatřuje žalobce v tom, že mu zdravotní 

sestry podávaly různá léčiva (formou kapek do očí) bezprostředně za sebou, přičemž spráně by 

měl být dodržen časový rozestup alespoň pěti minut. Podle něj by nemuselo být poškození zdraví 

natolik vážné, byly-li by tyto postupy dodrženy. 

Ve vztahu k tvzenému nedostatku poučení žalovaný namítá, že k poučení mělo dojít podrobně 

ústně, přičemž pokud jde o nozokomiální nákazy, je třeba je považovat za notorietu. Pokud jde o 

samotné zhoršení stavu, žalovaný polemizuje nad tím, zda za něj vůbec může právě nozokomiální 

nákaza. Dále sporuje to, že by se infekce do oka mohla dostat tím, že lékař deaktivoval v průběhu 

operace UV lampu, neboť k tomu údajně dochází automaticky. Pokud jde o argument žalobce, že 

výkon prováděl neatestovaný lékař, pak žalovaný kontruje, že se jednalo o tzv. staršího rezidenta, 

který měl k provádění tohoto výkonu odbornou způsobilost. Jestliže žalobce uvádí, že měl být 

hospitalizován, pak vychází z učebnice z roku 1997, kdy operace CCL se začala provádět až od 

roku 2007. Podle žalovaného dne 30. 11. 2013 nepotvrzovala bakteriální keratitidu na rohovce 

žádná skutečnost. Sporuje rovněž i žalobcem udávanou trvalost jeho zhoršení zdravotního stavu. 

Konečně žalovaný namítá, že žalobce porušil léčebný plán, když měl ponechat operované oko 

čtyři dny přelepené a žalobce namísto toho v rozporu s léčebným plánem absolvoval vyšetření 

v jiném zdravotnickém zařízení, ve kterém mu bylo přelepení odstraněno a oko ošetřeno. 

Ohledně existence nozokomiální nákazy žalobce uvádí, že její výskyt je potvrzen i v zápisu o 

stížnosti v nemocnici, načež žalovaný namítá, že zde uváděl jen pravděpodobný původ zdravotní 

komplikace. Nyní má za to, že jde spíše o nález sterilních infiltrátů, který je projevem imunologické 

reakce na proběhlý operační výkon. 

Soudem ustanovený znalec ve svém posudku konstatuje, že lze spatřovat non lege artis postup 

žalovaného jedině v tom, že na ambulantním vyšetření dne 30. 11. 2013 nebyly provedeny stěry 

z povrchu oka žalobce. Nelze však podle něj postavit najisto, že případná infekce vznikla 

v souvislosti s provedeným operačním výkonem. 

Prvostupňový soud s ohledem na znalecký posudek dovodil existenci postupu non lege artis, 

avšak zamítl žalobu pro neexistenci příčinné souvislosti. Odvolací soud rozsudek soudu prvního 

stupně potvrdil. 

 

Poznámky: 

K postupu žalovaného 
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Žalobce v soudním sporu namítá jednak odpovědnost žalovaného za újmu způsobenou mu non 

lege artis postupem a jednak i odpovědnost za zásah do tělesné integrity bez informovaného 

souhlasu. Problematice informovaného souhlasu se s ohledem na zaměření práce věnovat nebudu, 

chci tím však demonstrovat skutečnost, že spory o odčinění újmy na zdraví a spory vztahující se 

k nedostatku informovaného souhlasu spolu často úzce souvisí a jsou projednávány ve stejných 

soudních řízeních. 

Žalovaný se v soudním sporu snažil zcela eliminovat svou povinnost k náhradě újmy. Rozhodl 

se proto sporovat jak vznik újmy, resp. její rozsah, tak zejména to, že by porušil svou povinnost 

postupovat lege artis.  

Ačkoliv se žalovaný vyjadřuje o rozsahu vzniku újmy v intencích, že má pochybnosti o tom, 

zda zhoršení jeho zdravotního stavu je skutečně trvalé, nenabízí žádné důkazní prostředky. Takové 

vyjádření se spíš jeví jako určité gesto, které má narušit důvěru v tvrzení žalobce. Nejsem si jist, 

zda podobné „výkřiky do tmy“ mají v předmětných soudních sporech své místo, neboť pouze 

odvádějí pozornost od toho, co je pro soud důležité. 

Argumenty žalobce spočívající v tom, že určitý výkon prováděl neatestovaný (nedostatečně 

kvalifikovaný) lékař, se objevuje v řadě soudních sporů. Činnosti, které může tzv. neatestovaný 

lékař provádět upravuje obecně § 4 odst. 3 a 4 zákona č. 95/2004 Sb., v pozdějším znění. Toto 

ustanovení však předpokladá přijetí prováděcího právního předpisu, ve kterém budou tyto činnosti 

konkretizovány a který doposud nebyl přijat. V praxi si tedy takové činnosti v zásadě určuje 

zdravotnické zařízení.207 Výtky žalobců stran toho, co může neatestovaný lékař konat, podle mých 

zkušeností nebývají soudem vyslyšeny. 

Ohledně dalších tvrzených pochybení (vypnutí UV lampy, nesprávná aplikace očních kapek) 

lze konstatovat, že tyto naopak žalobce nepodložil žádnými důkazními prostředky. Vzhledem 

k tomu, že důkazní břemeno ohledně tvrzení non lege artis postupu tíží žalobce (a zde se 

pravděpodobně nebude jednat o případ ke zvážení obrácení důkazního břemene), nemá z pohledu 

žalovaného opodstatnění se jim významně věnovat, jak ostatně žalovaný činil. 

Poměrně překvapivá pro mne byla námitka žalovaného, kdy žalobci vyčítal, že operované oko 

neponechal zaslepené dle stanoveného léčebného programu a namísto toho vyhledal péči v jiném 

zdravotnickém zařízení. Tím vlastně žalovaný namítá případnou spoluúčast žalobce na vzniku 

újmy (zvětšení jejího rozsahu), neboť v době návštěvy jiného zdravotnického zařízení podle všeho 

 

 

 

207 Viz MACH, Jan. Právní důsledky novely zákona o vzdělávání lékařů. Tempus mediorum, 2017, č. 9, s. 28. ISSN 

1211-0647. 
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již byla infekce do oka žalobce zanesena. Avšak argumentovat tím, že žalobce porušil léčebný 

plán, když navšívil zdravotnické zařízení mi nepřijde přesvědčivé i vzhledem k tomu, že žalovaný 

později uváděl, že kontrola měla být hned následující den i vzhledem k tomu, že tím žalovaný 

fakticky zpochybňuje kvalitu zdravotní péče v jiném zdravotnickém zařízení. 

Poněkud nepřesvědčivě zní i tvrzení žalovaného, že v současné době si již není jistý, zda za 

vzniklou újmou stojí právě nozokomiální nákaza ve chvíli, kdy bylo u soudu prokázáno, že tu soud 

přiznal při jednání o stížnosti. Nadto se mi zdá i zvláštní argumentace žalovaného ohledně zastaralé 

publikace a citace týkající se keratitidy s tím, když operace CCL se začaly provádět až o několik 

let později od jejího vydání, když samotná infekce a keratitida se již netýkají bezprostředně 

operace CCL. 

Přestože jsem shledal řadu pochybení v postupu žalovaného je zřejmé, že nakonec záleží 

zejména na obsahu znaleckého posudku a tom, jak tento posudek působí na soud. 

7.5 Soudní spor „kontraindikace léků a zanedbání kontroly“ – zn. 15/2015 

Žalobci (manželka, dcera a syn zemřelého pacienta) se po žalovaném domáhají náhrady újmy 

způsobené usmrcením pacienta v souhrnné výši 6.720.000 Kč. Pacient byl léčen na oční klinice 

žalovaného pro chronický zánět rohovky a spojivek. Dne 10. 7. 2013 byla pacientu nasazena léčba 

přípravkem Imuran. Dle souhrnu údajů o přípravku je v případě jeho užití nutné sledovat 

hematologickou odezvu v průběhu prvních 8 týdnů jedenkrát týdně. Po dobu léčby však žalovaný 

provedl u žalovaného pouze jedinou kontrolu krevního obrazu dne 30. 7. 2013, přestože kromě 

toho se pacient na oční kliniku dostavil ještě čtyřikrát. Příčinnou smrti byla těžká pancytopenie, 

která byla diagnostikována až dne 18. 9. 2013. I přes léčbu onemocnění progradovalo a vedlo 

k septickému šoku, multiorgánovému selhání a dne 2. 10. 2013 k úmrtí. 

Žalovaný ve vyjádření k žalobě konstatuje, že léčba Imuranem je agresivní s řadou 

nežádoucích účinků, avšak nutná. Ohledně kontroly hematologické odezvy uvádí, že to, co je 

uvedeno v souhrnu údajů o přípravku, není pro poskytovatele závazné, jde toliko o doporučení. 

Tím, že nebylo postupováno podle tohoto doporučení, nešlo dle žalovaného o použití přípravku 

postupem off label,208 a tedy nešlo o non lege artis postup. Nadto žalovaný uvádí, že při odběru 

 

 

 

208 Viz POHL, Michal; ŠIMKOVÁ, Darina. Srovnávací studie č. 5.368: Použití léčivého přípravku mimo schválené 

indikace nebo pro jinou skupinu pacientů („off-label“) v EU a ve Francii. [online]. Parlamentní institut, září 2016 

[citováno 1.11.2020]. Dostupné z https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=107904. 
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anamnézy pacient neuvedl, že užívá lék Milurit (ke snížení kyseliny močové), který potencuje 

negativní efekt Imuranu. 

Soud ustanovil znalecký ústav k podání znaleckého posudku. Ten ve znaleckém posudku 

konstatoval, že kombinace přípravku Milurit s léčivem Imuran je vysoce riziková a mělo by k ní 

docházet jen v nejnutnějších případech a dávka Imuranu by měla být snížena na 25 %. Ústav má 

za to, že kdyby byli bývali lékaři věděli o tom, že pacient Milurit užívá, zvážili by jiný postup. 

Znalecký ústav dále rekapituluje, že při zhoršení zdravotního stavu vyhledal pacient praktického 

lékaře, který jej poslal na vyšetření na interní oddělení, neboť si ani pacient, ani praktický lékař 

pravděpodobně nedali do souvislosti zhoršení jeho zdravotního stavu s léčbou očního onemocnění. 

Dle lékařské zprávy pacient ani dne 11. 9. 2013 na oční klinice neinformoval o zhoršení celkového 

zdravotního stavu (přišel jen pro recept). 

Na druhou stranu však vědecké poznatky podle znaleckého ústavu nesvědčí pro méně častou 

kontrolu krevního obrazu. Při jeho sledování a zjištěnému poklesu krvinek měla být léčba ihned 

přerušena. První údaj o poklesu krvinek je ve zdravotnické dokumentaci uveden až dne 18. 9. 2013. 

Dle znaleckého ústavu je však pravděpodobné, že pozdní vyhledání oční kliniky sehrálo 

nepříznivou roli na vývoji stavu pacienta. Ohledně praktického lékaře však není jasné, zda byl 

pacientem informován, že užívá lék Imuran. S ohledem na uvedené shledal znalecký ústav porušení 

lex artis. 

Soud schválil mezi účastníky soudní smír, ve kterém se žalovaný zavazuje zaplatit každému 

z žalobců částku 650.000 Kč. 

 

Poznámky: 

1. K postupu žalovaného 

Ze soudního spisu bylo patrné, že žalovaný věděl o tom, že k určitému pochybení z její strany 

došlo, a to přestože (spíše pro forma) sporoval to, že by došlo k nesprávnému podávání léčivého 

přípravku Imuran a nedostatečného sledování krevního obrazu. Ve skutečnosti však podle mého 

přesvědčení žalovaný usiloval o to, aby poskytl náhradu co možná nejnižší. 

Za tím účelem zcela správně namítal to, že ji pacient nesdělil, že užívá lék Milurit, který 

s přípravkem Imuran kontraindikuje. Ostatně skutečnost, že lék Milurit užívá, neměl žalovaný jak 

jinak zjistit. Tím tedy vlastně namítal spoluúčast pacienta na vzniku újmy. Nakonec se však 

žalovaný s žalobci dohodl na schválení soudního smíru, díky kterému dokázal snížit požadované 

plnění cca o 70 % a současně ušetřit náklady na vedení sporu. Mám za to, že pokud by nedošlo 

k uzavření smíru, soud by přiznal nižší nežli žalobci požadovanou částku s ohledem spoluúčast 

pacienta. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že by nebylo správné přičítat pacientu k tíži to, že se 
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nedožadoval kontroly svého zdravotního stavu právě na oční klinice žalovaného, neboť jako laik 

nemohl mít povědomí o tom, co může za jeho zdravotní problémy, tím spíše když se jednalo o 

oční onemocnění. 

2. K postupu žalobce. 

V návaznosti na uvedené jednal pacient správně, když s ohledem na zhoršující se zdravotní 

stav navštívil svého praktického lékaře. Přitom pokud by měl tento lékař informace o tom, že 

pacient užívá oba předmětné léky, připadala by v úvahu i žaloba na náhradu újmy uplatňovaná 

proti praktickému lékaře (poskytovateli) pro pochybení v určení diagnózy. 



 91 

Závěr 

Má práce se pozvolna chýlí ke svému konci. Vědom si toho, že existuje ještě celá řada otázek, 

o kterých by bylo možné se vzhledem k mému tématu vyjádřit, mám nyní za to, že to nejdůležitější 

již bylo, někdy více, někdy méně podrobně, řečeno. Jakkoli jsem do textu zahrnul jak otázky 

z materie hmotněprávní, tak procesněprávní, je zřejmé, že její nosnou část tvoří pasáže 

hmotněprávní.  

V úvodu práce jsem naznačil, že bych chtěl tento text pojmout více prakticky, než tomu bývá 

u diplomových prací běžné. Soudní spory, ze  kterých jsem vycházel, jsem si na základě rozličných 

kritérií pokusil co nejvěrohodněji vybrat. Jsem přesvědčen o tom, že kdybych se pokusil psát o 

stejném tématu bez řady dní strávených studiem soudních spisů vztahujících se k dotčené materii, 

celou problematiku bych vnímal zcela jinak. Např. až tehdy jsem si uvědomil, jak přísně soudy 

posuzují to, zda žalobce prokázal existenci pochybení žalovaného – postupu non lege artis. S tím 

totiž konec konců souvisí to, že pacientské žaloby bývají úspěšné jen v pramalém počtu případů. 

I z důvodu praktičtějšího charakteru práce jsem se vyhnul příliš obecným úvodům do problematiky 

smluvních poměrů, odpovědnosti za vznik újmy atd. a ohledně těchto otázek jsem v části první 

odkázal na publikace, ze kterých jsem vycházel. Díky tomu jsem mohl téměř okamžitě přistoupit 

k tomu, co má v mém tématu rezonovat – strategii poskytovatele v pacientských sporech. 

V té souvislosti jsem vystihl to, jaké alternativy poskytovatel na počátku takového sporu 

zvažuje, a to včetně té části sporu, která není vedena u soudu. Především jsem určil, jaké jsou 

pojmové náležitosti strategie. Tedy to, jaké cíle poskytovatel sleduje a jakými nástroji se snaží, a 

jak úspěšně, těchto cílů dosáhnout. A bylo zřejmé, že právě jednotlivým instrumentům „obrany“ 

poskytovatele se musím podrobně věnovat. Jinými slovy jsem zkoumal cílevědomý postup 

k dosažení co nejpříznivějšího výsledku. Tento výklad jsem obohatil o poznatky z praxe, když 

jsem u konkrétních právních otázek porovnával teoretickoprávní poznatky s tím, jak k dané věci 

přistupuje soudní praxe. 

V textu jsem potvrdil, že středobodem naprosté většiny pacientských žalob je to, zda 

poskytovatel postupoval v rozporu s lex artis či nikoli. A právě vzniku předpokladu odpovědnosti 

– postupu non lege artis – jsem se věnoval velmi detailně. Spíše teoretické rozlišování toho, zda 

jde o lex artis stricto sensu, resp. jiná pochybení, se může projevovat i v praktické rovině tím, do 

jaké míry má soud možnost posuzovat skutkové otázky bez podkladu ve formě znaleckého 

posudku. Na to jsem se snažil poukázat i v souvisejícím soudním sporu „hysterektomie ve 

fertilním věku“ zn. 20/2012, ve kterém byla tvrzena pochybení spočívající v postupu non lege artis 

v užším, ale i v širším smyslu. 
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Věnoval jsem se ale také někdy opomíjené, leč pro tyto spory nesmírně důležité problematice 

promlčení, kterou jsem zpracoval systematicky pro jednotlivé žalované nároky na odčinění 

nemajetkové újmy, neboť takový přístup se v odborných publikacích (podle mých zjištění) 

nevyskytuje. Na soudním sporu „operací způsobený defekt análních svěračů“ – zn. 9/2017 jsem 

pak prokázal, že v předmětných sporech může být otázka posuzování promlčení do značné míry 

ovlivňována i tím, že se soudy snaží eliminovat nerovnosti způsobené tzv. informační asymetrií, 

což může vést i k posouzení námitky promlčení vznesené poskytovatelem jako zjevného zneužití 

práva, které nepožívá právní ochrany. I tím se medicínskoprávní spory odlišují od běžných žalob 

o odčinění újmy při ublížení na zdraví. 

Abych se mohl kvalifikovaně zabývat promlčením jednotlivých nároků, musel jsem jejich 

charakter a i povahu každého jednotlivého nároku analyzovat. Potvrdil jsem, že povaha těchto 

nároků je natolik samostatná, že je možné s úspěchem uplatnit každý z nich zvlášť v jiném 

soudním řízení (srov. odpověď na výzkumnou otázku č. 5 v bodě 4.2.1). V té souvislosti jsem 

analyzoval i různé názory na pojetí „nového“ nároku – dalších nemajetkových újem – jakožto 

nároku, na který ohledně správnosti jeho výkladu Nejvyšším soudem nepanuje v teorii shoda. I 

s ohledem na to jsem si položil otázku, zda taková právní praxe naplňuje záměr zákonodárce. Po 

argumentaci jsem se přiklonil k výkladu, jak jej pojímá Nejvyšší soud s tím, že však mám na 

druhou stranu výhrady k nedostatečné individualizaci výše bolestného (srov. výzkumnou otázku 

č. 4 v bodu 4.2.4). 

Stran problematiky promlčení jsem dále zkoumal, zda existuje praktický rozdíl v pojetí 

institutu promlčení nároků na odčinění újmy při ublížení na zdraví obecně oproti speciálnímu 

případu, kdy mělo k újmě na zdraví dojít při poskytování zdravotních služeb. Přestože se jedná jen 

o drobné nuance, určité diference patrné jsou (srov. odpověď na výzkumnou otázku č. 6 v bodě 

4.2.6). Řešil jsem i otázku, zda doposud vydaná judikatura vztahující se k bolestnému a ztížení 

společenského uplatnění ve vztahu ke stanovení počátku běhu promlčecí lhůty je aplikovatelná i 

pro nárok na odčinění duševních útrap a dalších nemajetkových újem. Přitom vzhledem 

k podobnosti  nároku na odčinění dalších nemajetkových újem a nároku na odčinění bolestného 

jsem neshledal rozumné důvody, proč by nebylo judikaturu vztahující se k bolestnému možno 

přiměřeně aplikovat (srov. odpověď na výzkumnou otázku č. 7 v bodě č. 4.2.4). 

V práci jsem dále představil jeden z nástrojů žalovaného, jímž se může alespoň dočasně zbavit 

uložení povinnosti plnit, a to poukázání na procesní pochybení žalobce záležející v nedostatečné 

identifikaci jednotlivých nároků ve svých žalobních tvrzeních, což se v soudních řízeních objevuje 

poměrně často. 
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Konečně jsem se zabýval i aktuální otázkou týkající se možného zproštění odpovědnosti za 

újmu na zdraví způsobenou poskytovatelem zdravotních služeb po dobu vyhlášených opatřeních 

ke zmírnění dopadů pandemie onemocnění COVID-19. Prokázal jsem, že epidemie, ale i jiné 

podobné mimořádné stavy či události (blackout, hackerský útok, odstávka nemocničního 

informačního systému) jsou mimořádné nepředvídatelné překážky způsobilé zprostit žalovaného 

jeho povinnosti odčinit újmu (tím jsem také v kapitole 4.4 odpověděl na výzkumnou otázku č. 8). 

Protože si však na první pohled institut liberace v medicínskorpváních sporech konkuruje 

s korektivy lex artis upravenými ZZS, posuzoval jsem shody a odlišnosti mezi těmito instituty. 

Ten hlavní rozdíl tkví v tom, že zatímco korektivy lex artis bude soud posuzovat ex officio, 

v případě liberace odpovědnosti bude muset existenci mimořádné nepředvídatelné překážky 

žalovaný nejprve prokázat (srov. odpověď na výzkumnou otázku č. 9  v kapitole 4.4). 

Jakkoli jsem se v průběhu práce snažil problematiku některých aspektů demonstrovat přímo 

na soudních sporech, jednalo se vždy jen o určitý výsek z daného řízení. V poslední části práce 

jsem proto věnoval pozornost tomu, abych několik soudních sporů představil v jejich celistvosti 

pro ilustraci toho, co všechno se opravdu řeší v medicínskoprávních sporech. Celkově jsem tak 

podrobil analýze celkem 20 vybraných soudních sporů a provedl srovnání podle určitých kritérií. 

I na základě této analýzy jsem dovodil, že kritéria, u kterých mám za prokázané, že jsou s to 

ovlivnit průběh předmětného sporu a postavení žalovaného, jsou výše požadované náhrady, zda 

pochybení žalovaného mělo spočívat v postupu non lege artis sensu stricto nebo jiném 

(organizačním) pochybení, a v určitém rozsahu zda pochybení spočívalo v konání či opomenutí 

(tím jsem zodpověděl výzkumnou otázku č. 1, srov. část 7). Výše žalobcem požadované částky 

má zásadní vliv i na přístup žalovaného k mimosoudnímu vyjednávání (srov. odpověď na 

výzkumnou otázku č. 3 v kapitole 5.2). V podrobnostech ohledně toho, proč mohou být v případě 

organizačních pochybení žalovaného některé aspekty ve prospěch a jiné v neprospěch žalovaného, 

odkazuji na bod 4.1.2, kde zároveň zodpovídám výzkumnou otázku č. 2. 

Pokud bych si úplným závěrem měl zodpovědět otázku, zda a v čem má práce může přispět 

k objasnění strategie žalovaného čelící tzv. pacientské žalobě, mou odpovědí by bylo to, že jsem 

pojmenoval jeho základní cíle v takovém sporu a zhodnotil, které nástroje a jak může k dosažení 

těchto cílu aplikovat (nástroje „obrany“), porovnal a zhodnotil názory teoretiků vztahující se k tzv. 

dalším nemajetkovým újmám, rozebral ne zcela jasnou problematiku promlčení jednotlivých 

nároků a doložil, že i v medicínskoprávních sporech má své opodstatnění institut liberace, včetně 

aplikace v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2. Nejen v souvislosti s touto epidemií 

totiž můžeme v budoucnu očekávat zvýšení četnosti tzv. pacientských žalob, kdy tato 

problematika medicínského práva bude nabývat na významu. Pokud tedy mým cílem bylo, abych 
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vhlédl do problematiky medicínskoprávních sporů o odčinění nemajetkové újmy způsobených 

postupem non lege artis z pohledu poskytovatele zdravotních služeb, mám za to, že jsem tohoto 

cíle dosáhl. Je nyní především na soudní praxi, aby dokázala nalézt kompromis mezi tím, aby se 

v případě pochybení pacient, popř. osoba jemu blízká, domohla odpovídající náhrady, a tím, aby 

strach z možné odpovědnosti za pochybení nevedl u zdravotníků k tomu, že budou pacienta „pro 

jistotu“ posílat na expertnější pracoviště, neboť co by tím utrpělo, není nic jiného než lidské zdraví. 
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Seznam zkratek 

LZPS  Listina základních práv a svobod vyhlášená jako součást ústavního 

pořádku ČR předsednictvem ČNR pod č. 2/1993 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 

OZ  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

OZ 1964  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

OS Okresní soud 

OSP Obvodní soud pro Prahu (…) 

OSŘ  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů 

Poskytovatel  Poskytovatel zdravotních služeb 

SŘ  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

TŘ  Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve 

znění pozdějších předpisů 

Ústava  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů 

Úmluva o biomedicíně   Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v 

souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských 

právech a biomedicíně) ve znění sdělení Ministerstva zahraničních 

věcí č. 96/2001 Sb. m. s. 

ZOK  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích) 

ZZS  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Poznámky k příloze č. 1: 

 

Označení jednotlivých sporů v příloze č. 1 („Zn.“) v části za lomítkem obsahuje rok, ve kterém 

bylo zahájeno soudní řízení. V případě typu náhrady vycházím podle povahy uplatňovaného 

nároku z terminologie OZ.  
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Strategie žalovaného v medicínskoprávních sporech o odčinění nemajetkové 

újmy způsobené postupem non lege artis 

Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje především problematice tzv. pacientských žalob, ve kterých se buď 

přímo pacienti nebo osoby jim blízké domáhají, aby poskytovatel zdravotních služeb odčinil jim 

způsobenou újmu v důsledku non lege artis postupu, kterým byla pacientovi způsobena újma na 

zdraví či životě. Diplomant se však na tento okruh otázek zaměřuje z pohledu poskytovatele 

zdravotních služeb a jeho možností „obrany“. Hlavní dějová linie práce spočívá ve stanovení 

jednotlivých cílů poskytovatele zdravotních služeb v takových sporech a hledání prostředků, 

kterými jich lze dosáhnout. Jednotlivé otázky jsou doprovázeny příklady z autorovy vlastní 

analýzy soudních sporů. 

V práci diplomant nejprve ohledně obecných teoretických otázek poukazuje na literaturu, ze 

které vycházel a v té souvislosti zmiňuje i oblasti, na které dle něj doktrína zatím odpovědi 

neposkytuje. Přímo na to navazují autorovy výzkumné otázky. Tyto se týkají příkladmo toho, zda 

se zavedením pojmu další nemajetkové újmy naplnil úmysl zákonodárce, zda je 

v medicínskoprávních sporech uplatnitelná úprava tzv. liberace, a jaký je její vztah s tzv. korektivy 

lex artis, ale např. i toho, jakým způsobem se odlišuje posuzování promlčení v případě 

zkoumaných medicínskoprávních sporů jako zvláštního druhu sporů o odčinění újmy na zdraví. 

Po položení těchto otázek autor konkretizuje metody, kterými práci zpracoval – analyticko 

deskriptivní a induktivní metodu. V souvislosti s tím vysvětluje, na základě jakých kritérií si 

vybral soudní spisy pro svou analýzu. 

V nosné části práce autor nejprve vysvětluje, jakým způsobem a na základě kterých podkladů 

se žalovaný ve sporu rozhoduje o tom, jakou strategii zvolí. V návaznosti na to nejprve zmiňuje 

nástroje, kterými může žalovaný zcela „eliminovat“ svou povinnost k odčinění újmy. V rámci toho 

se práce především věnuje jednotlivým předpokladům vzniku povinnosti k odčinění újmy v čele 

s non lege artis postupem a jednotlivým nárokům i z hlediska jejich promlčení. V navazující části 

textu jsou rozebrány nástroje směřující ke snížení žalobcem požadované částky (především 

mimosoudní vyjednávání, prokázání spoluúčasti poškozeného na vzniku újmy). Dále autor popsal 

nástroje k dosažení, dle jeho slov, vedlejšího cíle, a to úspory nákladů na vedení sporu. 

V závěrečné části pak je analyzováno několik vybraných soudních sporů ve své celistvosti, ke 

kterým diplomant přikládá svá stanoviska. 
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Stanoveným cílem práce bylo rozebrat, jaké má poskytovatel zdravotních služeb 

v předmětných právní sporech postavení, co je jeho cílem a které prostředky jsou kterak efektivní 

k jeho dosažení – k uvedenému autor svá vyjádření a názory podložené literaturou či provedenou 

analýzou soudních sporů poskytl. Podal i odpovědi na stanovené výzkumné otázky, kdy došel 

např. k závěru, že institut liberace odpovědnosti je aplikovatelný i v medicínskoprávních sporech. 

Podle něj nižší žalobcem požadovaná částka má vliv na další průběh soudního sporu. Dále např. 

dovodil, že pojetí dalších nemajetkových újem tak, jak je chápe současná právní praxe, jsou 

v souladu s důvody, pro které byl tento nárok zaveden. 

Klíčová slova 

lex artis, medicínskoprávní spor, lékařské pochybení 
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Strategy of the defendant in medical litigations over damages for medical 

malpractice resulting in injury or death 

Abstract 

The thesis is focused primarily on medical litigations in which either patient or (usually) his 

family apply for a remedy due to a medical malpractice (deviation from medical proffesional duty 

of care (lex artis) resulting in injury or death of the pacient. Author concentrate on this 

problematics from the perspective of defendant. At first, he think about setting targets of the 

hospital (defendant) in the dispute, then he consider ways to achieve these goals (which 

instruments can be used) . The thesis also consists of analyses of 20 medical litigations. 

Before the main part author introduces general theoretical questions and refer to the literature 

on which he based his thesis, as he decided to not deal with general issues. In this context he 

mentions areas to which, according to him, the doctrine does not yet provide answers. The author’s 

research follows these questions and in following text he concentrates on them and tries to find the 

answers to controversial questions. These includes, for example, whether in practice the concept 

of „další nemajetkové újmy“ is fulfilled the intention of the lawgiver, wheter the regulation of 

liberation of liability is applicable in medical litigations and what is its relationship with the „lex 

artis corrections“. After this, the author specifies the methods of research he used in the text, 

namely descriptive, analytical and inductive method and describes how he has chosen civil 

litigation for analysis. 

In the main part of the thesis, attention is drawn on how and on the basis of which documents 

defendant decides to choose his strategy in the dispute. After that he mentions the instruments by 

which defendant can completely „eliminate“ his duty to compensate for damage (for example to 

proof there is not bodily injury or acting non lege artis or causality). The following part of the text 

discusses the instruments aimed at reducing the amount needed to pay the plaintiff (especially out 

of court negotiations, proving the participation of the patient in the damage). In the final part, he 

demonstrate analysis of several medical litigations in its entirety. 

The stated goal of the thesis was to analyze the status of the defendant in the legal dispute, to 

describe what is its targets and how he can effectively achieve them. The author provides his 

statements based on literature and analysis of litigations. He also provided answers to the research 

questions, when he came to the conclusion, for example, that the institute of liberation of liability 

is also applicable in medical disputes or that according to him, the lower amout claimed by the 

plaintiff affects the further course of the litigation. 
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