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ÚVOD
Počátkem roku 2010 vyšel v novinách pod palcovými titulky článek1 o tom, ţe
se čeští pacienti naučili soudit „po americku“ a ţe se v posledních letech řádově zvýšil
počet ţalob, jeţ byly podány nespokojenými pacienty na lékaře. Článek upozorňoval na
tento trend a uváděl jeho moţné příčiny. Jednou z nich měla být skutečnost, ţe soudci
začali být ve své rozhodovací praxi týkající se odškodňování v oblasti škody na zdraví
odváţnější a například při určování výše odškodnění bolesti a ztíţení společenského
uplatnění vyuţívají stále častěji moţnost odchýlit se od bodového systému závazné
tabulky stanovené vyhláškou, a to nejen ve „zvlášť výjimečných případech hodných
mimořádného zřetele,“ jak ukládá ona čím dál více kritizovaná vyhláška.2 Další
skutečností, která dle autorů zmiňovaného článku můţe podporovat tendenci podávat
ţaloby na poskytovatele zdravotnické péče, je stavovská legislativa, která teprve
v poměrně nedávné době povolila advokátům brát si procenta z částky, kterou svým
klientům vysoudili. Ať uţ je důvodem cokoli, je tento trend vzhledem k mnoţící se
judikatuře v oblasti tzv. medicínského práva nepřehlédnutelný a dává tušit, jak zajímavé
otázky se v této oblasti nabízejí, a to nejen po právní, ale i po věcné stránce. Svoji roli
jistě sehrává i dnešní doba, která díky úrovni technického pokroku umoţňuje pacientovi
větší informovanost i na poli medicíny, a přispívá tak ve vztahu lékaře a pacienta
k odklonu od paternalistického přístupu lékaře k pacientovi.
Nahlédnutím do Etického kodexu České lékařské komory zjistíme, ţe se lékař
má vzdát paternalitních pozic v postojích vůči nemocnému a respektovat ho jako
rovnocenného

partnera

se všemi

občanskými

právy i

povinnostmi,

včetně

zodpovědnosti za své zdraví.3 I kdyţ vzhledem k úrovni svých znalostí a zkušeností
pacient v jistých ohledech nemůţe být svému lékaři rovnocenným partnerem, má právo
být obeznámen se všemi úkony týkajícími se zdravotní péče, jeţ je mu poskytována, a
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podílet se tak na ní. V souvislosti s tím se lze domnívat, ţe v porovnání s dobami
minulými pozbyly výsledky práce lékaře něco ze své nezpochybnitelnosti. Zdraví je
hodnota, která na pomyslném ţebříčku hodnot snad kaţdého jedince pravděpodobně
figuruje na jeho nejvyšších příčkách. Proto představuje škoda na zdraví obtíţně
vyčíslitelnou újmu, která negativně zasáhne nejen do osobnostní a majetkové sféry
poškozeného člověka, ale dost moţná do osobnostní a někdy i majetkové sféry osob,
které jsou poškozenému blízké.
V souvislosti s tím se nabízí otázka, jak moc je škoda na zdraví způsobilá
zasáhnout do čistě osobnostních práv člověka ve smyslu § 11 a násl. občanského
zákoníku, a zda je z tohoto titulu moţné poţadovat odškodnění i v této oblasti. Tuto
otázku řešil i Nejvyšší soud, který se nejprve zabýval výkladem pojmu osobnosti, a
dospěl k závěru „ţe není moţno opomenout ani takové sloţky osobnosti fyzické osoby,
jako je úroveň jejího zdraví,“ a v souvislosti s tím vyhodnotil zásah do zdraví fyzické
osoby jako zásah do její osobnosti ve smyslu výše uvedeného ustanovení. Ve vztahu
k náhradě škody na zdraví potom Nejvyšší soud ve stejné věci judikoval, ţe nelze
dovodit, ţe uplatnění nároků z titulu práva na ochranu osobnosti supluje, resp. doplňuje
a rozšiřuje rozsah náhrady škody. Jedná se o zcela svébytné a samostatné nároky
podmíněné rozrůzněnou sférou ochrany, kterou poskytuje občanský zákoník.4
Abychom se však vůbec mohli zabývat náhradou škody, je nevyhnutelné
věnovat se i otázkám samotné odpovědnosti za škodu, která je jejím nezbytným
předpokladem. Občanský zákoník5 (dále téţ jen „OZ“) nevymezuje ţádnou zvláštní
odpovědnost za škodu způsobenou lékařským zákrokem, a tak se v této oblasti uplatní
nejčastěji (i) obecná odpovědnost za škodu ve smyslu § 420 OZ a (ii) odpovědnost za
škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje či jiné věci, jichţ
bylo pouţito při plnění závazku podle ustanovení § 421a OZ. Odpovědnostní vztahy
vznikající v souvislosti s poskytováním zdravotní péče však nepochybně vykazují určité
zvláštnosti.
Připomeňme si, ţe základními předpoklady odpovědnosti za škodu

4
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v občanském právu jsou obecně řečeno (i) protiprávní úkon či škodní událost, (ii) škoda,
(iii) příčinná souvislost mezi protiprávním úkonem či škodní událostí a škodou a (iv)
v některých případech i zavinění. Přihlédneme – li například k dikci ustanovení § 420
OZ, podle nějţ kaţdý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní
povinnosti, zjistíme, ţe bude leckdy značně problematické určit, zda vůbec byla
lékařem nějaká právní povinnost porušena, neboť samozřejmě není moţné stanovit
právně závazný postup pro všechny myslitelné lékařské úkony. A naopak

rámec

povinností zakotvený například v zákoně o péči o zdraví lidu, podle nějţ jsou
zdravotničtí pracovníci povinni vykonávat zdravotnické povolání svědomitě, poctivě,
s hluboce lidským vztahem k občanům a s vědomím odpovědnosti ke společnosti6, je
příliš vágní na to, aby bylo moţné pouze podle něj v konkrétním případě určit, zda byla
určitým jednáním lékaře některá z těchto povinností porušena.
Nezbývá tedy, neţ zkoumat, zda lékař postupoval lege artis či non lege artis,
přičemţ významnou úlohu zde sehrávají znalci a znalecké komise. A vzhledem k tomu,
ţe lidské zdraví je i přes dosaţený stupeň medicínského poznání do jisté míry
nevyzpytatelné a jen málokdy lze se stoprocentní jistotou v této oblasti něco potvrdit či
vyloučit, stává se, ţe dva znalci posoudí tentýţ případ rozdílně.
V souvislosti s tím můţe být rovněţ problematické dohledat příčinnou
souvislost mezi porušením právní povinnosti neboli protiprávním úkonem a vzniklou
škodou, neboť často nelze vyloučit, ţe by ke škodě došlo i při bezvadném provedení
správně indikovaných léčebných postupů. S ohledem na uplatňování nároků je také
důleţité zohlednit skutečnost, ţe v těchto případech poškozený vystupuje před soudem
jako ţalobce a je tedy na něm, aby prokázal existenci tří výše uvedených předpokladů
odpovědnosti za škodu. Poškozený – pacient však sice často bytostně pociťuje vzniklou
újmu, nedokáţe však jako laik odhadnout, zda důkazní břemeno unese.
S trochou nadsázky lze tedy říci, ţe z výše zmíněné trojice -protiprávní úkon,
resp. škodní událost – škoda – příčinná souvislost - lze často postavit najisto pouze onu
škodu. A vlastně i prokázání existence škody můţe být v určitých případech velice
nelehké. Stačí nahlédnout do rozhodovací praxe zahraničních soudů, které se stále
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častěji potýkají s ţalobami nazvanými action for wrogful birth, jejichţ podstatou je
tvrzení rodičů, kteří tvrdí, ţe pochybení lékaře bylo příčinou těhotenství a následného
narození dítěte a tedy příčinou vzniku škody na zdraví, ztráty na výdělku matky a
následně rovněţ vzniku povinnosti starat se o nechtěné dítě a nést výdaje spojené s péčí
o dítě7. Často se jedná o případy prokazatelně chybně provedené sterilizace, kde sice
nečiní problém najít příčinnou souvislost mezi zákrokem a tvrzenou škodou, ale soudy
zde stojí před obtíţnou otázkou, zda se vůbec dá narození zdravého dítěte povaţovat za
škodu, a pokud ano, jak ji vyčíslit? S ohledem na shora uvedené jsem si tedy jakto
téma této práce zvolila „Náhradu škody způsobené lékařským zákrokem,“ přičemţ si
kladu za cíl shrnout zákadní rysy občanskoprávní odpovědnosti za škodu, k níţ můţe
dojít při poskytování lékařské péče, a její následné nahrazování podle platného práva
s tím, ţe bych ráda poukázala na některá specifika, která jsou pro tuto oblast příznačná.
K vymezení předmětu této práce povaţuji za důleţité upřesnit, ţe lékařským
zákrokem v jejím názvu jsem měla na mysli jakékoli úkony, ať jiţ preventivní, léčebné,
výzkumné či vyšetřovací, které jsou spojené se zásahy do integrity lidského těla
v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, jakoţ i určité diagnostické úkony, při
nichţ sice k přímému zásahu do tělesné integrity nedochází, ale mohou mít na stav
lidského zdraví silný vliv. V textu jsem se ze stylistických důvodů nevyhnula
označování téhoţ různými pojmy – například lékařská péče a zdravotnická péče, či
pacient a nemocný znamenjí pro účely této práce totéţ.
K předmětu práce bych dále ráda podotkla, ţe ač její název můţe budit zdání, ţe
je zaměřená především na problematiku náhrad, věnovala jsem její nezanedbatelnou
část rovněţ tématu odpovědnosti za škodu, neboť tyto dva právní instituty tvoří svým
způsobem spojité nádoby. Kromě toho se domnívám, ţe institut náhrady škody, pokud
bychom se jím měli zabývat samostatně, není v oblasti medicínského práva nijak
výrazně specifický; bude se postupovat podle ustanovení o náhradě škody stejně, jako
v jiných případech vzniku škody. Avšak odpovědnost, která nevyhnutelně předchází
povinnosti k náhradě škody, je v oblasti poskytování lékařské péče s ohledem na
specifičnost právních povinností vyskytujících se v této oblasti zajímavým tématem a
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proto si dle mého názoru zasluhuje pozornost.
Co se týká struktury této práce, tak počáteční kapitoly jsou psány se snahou
vymezit určité pojmy, s nimiţ bude dále pracováno; první kapitola je

věnována

subjektům odpovědnostních vztahů, tedy vymezením, kdo bývá v těchto vztazích
škůdcem a kdo poškozeným, tedy co můţeme pro účely této práce povaţovat za
zdravotnické zařízení, koho za lékaře, zdravotnického pracovníka či pacienta. Druhá
kapitola je zasvěcena vysvětlení některých pojmů, které se v souvislosti s tématem
náhrady škody způsobené lékařským zákrokem často objevují a bývají v případných
sporech předmětem zevrubného zkoumání, a to je informovaný souhlas pacienta, postup
lege artis a non lege artis, či postup vitium artis. Třetí kapitola představuje jakýsi
obecný úvod do problematiky občanskoprávní odpovědnosti za škodu. Čtvrtá kapitola
je potom rozdělena do několika subkapitol, z nichţ je kaţdá věnována určitému druhu,
resp. skutkové podstatě odpovědnosti za škodu, jak jsou zaktoveny v platném
občanském zákoníku, případně ve zvláštních právních předpisech. Nekladu si za cíl
obsáhnout všechny v zákoně vymezené druhy odpovědnosti za škodu, ale pouze ty,
které se dle mého názoru často objevují v souvislosti s uplatňováním nároků na náhradu
škody způsobené lékařským zákrokem. S ohledem na shora uvedené se tedy vycházejíc
ze systematického uspořádání odpovědnostních institutů v občanském zákoníku nejprve
stručně zaměřím na předcházení hrozícím škodám dle ustanovení § 415 OZ a
následujících a dále se bude jednat o obecnou odpovědnost za škodu podle §420 OZ,
dále o případ zvláštní odpovědnosti podle §421a OZ, tj. odpovědnost za škodu
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichţ bylo
při plnění závazku pouţito. Subkapitola věnovaná obecné odpovědnosti za škodu bude
koncipována poněkud šířeji, protoţe se zde v rámci této práce poprvé setkáváme
s dalšími esenciálními pojmy, které se budou prolínat celou touto prací a zaslouţí si
proto obecnější vymezení. Kaţdá z těchto subkapitol bude nejprve věnována
předmětnému případu odpovědnosti za škodu na obecné úrovni, a potom rozvedena pod
úhlem pohledu poskytování zdravotní péče. V páté kapitole se konečně dostáváme
k samotnému institutu náhrady škody, kde budou shrnuty jednotlivé nároky, jeţ je
moţné uplatnit v souvislosti se škodou na zdraví. Šestá kapitola potom bude věnována
problematice ochrany osobnosti v případech škody způsobené při poskytování lékařské
péče a moţné kumulaci nároků plynoucích z práv na ochranu osobnosti a náhrady škody
5

na zdraví. Sedmá kapitola bude věnována úpravě náhrady škody v návrhu nového
občanského zákoníku a

na závěr si dovolím shrnout klíčové poznatky a postřehy

této práce.
Při sepisování této práce jsem se nezřídka opírala o judikaturu a mnohdy jsem se
neubránila uvedení pasáţí o skutkovém stavu věci. Věřím však, ţe to nebude na škodu,
neboť díky praktickým příkladům lze názorně ukázat aplikaci práva ve skutkově
sloţitých případech.
Tato práce byla sepsána podle právního stavu ke dni 15. 10. 2010.
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1. SUBJEKTY ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
ZPŮSOBENOU LÉKAŘSKÝM ZÁKROKEM
Ačkoli tato práce nese název Náhrada škody způsobené lékařským zákrokem,
povaţuji za vhodné soustředit se nejen na případy, kdy je škoda způsobena samotným
lékařem, jakoţto odborníkem s odpovídajícím vzděláním a členem příslušné stavovské
komory, ale i ostatních subjektů, které se podílejí na poskytování zdravotní péče. Pod
pojmem zdravotní péče si lze v souladu s předpisy platného práva8 představit zdravotní
péči poradenskou, ošetřovatelskou, diagnostickou, preventivní, rehabilitační, lázeňskou,
léčebnou a lékárenskou, tedy v podstatě jakékoli úkony, které jsou prováděny s cílem
zlepšit, případně udrţet zdravotní stav člověka. Zdravotní péči mohou podle ustanovení
§ 11 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb, zákon o péči o zdraví lidu (dále téţ jen „ZPZL“)
poskytovat zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob v souladu se
současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, a to za podmínek stanovených
zvláštími zákony. Zdravotní péči poskytují dále zařízení sociálních sluţeb s pobytovými
sluţbami, jde-li o ošetřovatelskou a rehabilitační zdravotní péči o pojištěnce v nich
umístěné, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném ve zvláštním právním předpisu9.
Výše citovaný zákon o péči o zdraví lidu vymezuje soustavu zdravotnických zařízení a
součástí této soustavy činí i zařízení

pro výchovu a výuku a pro další vzdělávání

zdravotnických pracovníků, organizace pro zdravotnickou výrobu, pro zásobování
léčivy a prostředky zdravotnické techniky a pro jejich kontrolu a v neposlední řadě také
vědeckovýzkumná a vývojová pracoviště na úseku zdravotnictví. Jiný právní předpis10
vypočítává mezi druhy zdravotnických zařízení okresní hygienické stanice, zařízení
ambulantní péče, nemocnice, odborné léčebné ústavy, zařízení lékárenské péče a
zvláštní dětská zařízení.
Soustava zdravotnických zařízení se dle ustanovení § 31 ZPZL skládá ze

8

Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

9

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

10

Vyhláška ministerstva zdravotnictví č.242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení
zřizovaných okresními úřady a obcemi
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zdravotnických zařízení státu a obcí a zdravotnických zařízení fyzických a právnických
osob, klíčem ke klasifikaci těchto zařízení je tedy subjekt, jenţ předmětné zařízení
zřídil, resp. v jehoţ vlastnictví se zařízení nachází.
V České republice bylo podle statistik Ústavu zdravotnických informací a
statistiky České republiky11 ke konci roku 2008 evidováno 27 769 zdravotnických
zařízení, z toho téměř 19 700 samostatných ordinací. Z celkového počtu těchto zařízení
bylo pouze 247 státních, přičemţ zřizovatelem bylo Ministerstvo zdravotnictví a ostatní
centrální orgány a 27.522 zařízení bylo nestátních, kdy 161 z nich bylo zřízeno krajem,
183 bylo zřízeno městem či obcí a drtivá většina, tedy 27.178 zdravotnických zařízení
byla zřízena fyzickou osobou, církví či jinou právnickou osobou. Vyjádřeno
v procentech, 99,1% zdravotnických zařízení je nestátních. S ohledem na statistiky let
minulých lze říci, ţe se jedná o nárust podílu nestátních zdravotnických zařízení.

1.1.

NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
Podmínky poskytování zdravotní péče nestátními zdravotnickými zařízeními

stanoví zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.
Dle tohoto zákona mohou právnické a fyzické osoby poskytovat zdravotní péči
poradenskou, ošetřovatelskou, diagnostickou, preventivní, rehabilitační, lázeňskou,
léčebnou a lékárenskou, přičemţ tento zákon umoţňuje zvláštními právními předpisy
vyhradit některé typy zdravotní péče státním zdravotnickým zařízením. Dle výše
uvedeného zákona mohou tato zařízení poskytovat zdravotní péči za předpokladu, ţe
splní podmínky stanovené tímto zákonem, zejména ţe jim bylo uděleno oprávnění
k provozování, jeţ vzniká rozhodnutím o registraci krajského úřadu příslušného podle
místa provozování předmětného zařízení, resp. obvodním úřadem či Magistrátním
úřadem hlavního města Prahy. V tomto rozhodnutí o registraci je mimo jiné vymezen i
rozsah, v jakém je zařízení oprávněno poskytovat zdravotní péči. Zákon o zdravotní

11

Zdravotnická statistika vydaná Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky
pod názvem Síť zdravotnických zařízení 2008, zveřejněná na webových stránkách pod odkazem
http://www.uzis.cz/uzis/rzz/rzz.htm
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péči v nestátních zdravotnických zařízeních zcela v souladu se zákonem o péči o zdraví
lidu zakotvuje povinnost těchto zařízení zajistit poskytování zdravotní péče odborně
způsobilými osobami, tedy zdravotnickými pracovníky způsobilými k výkonu
zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů, kterým je například zákon
č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, či zákon č. 96/2004 Sb., o
podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (dále téţ jen „zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních“). Na tato zařízení dopadá ex lege smluvní přímus,

kdy jsou jejich

provozovatelé povinni ještě před zahájením činnosti uzavřít smlouvu s pojišťovnou
vykonávající činnost na území ČR o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
občanům v souvislosti s poskytováním zdravotní péče12.

1.2.

STÁTNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
Státními zdravotnickými zařízeními se rozumí taková zdravotnická zařízení,

jejichţ zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví a ostatní centrální orgány. Tato
zařízení bývají zřizována jako státní příspěvkové organizace.

1.3.

ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI
Pracovníky, kteří poskytují zdravotní péči, lze jistě dělit podle nejrůznějších

kritérií. S ohledem na téma této práce však povaţuji za postačující a přehlednější
klasifikovat zdravotnické pracovníky podle toho, jak to činí některé předpisy platného
práva, a jaké jsou jim těmito předpisy stanoveny právní povinnosti pro výkon těchto
povolání, a dále podle toho, zda jsou tato povolání vykonávána samostatně či v

12

§ 16 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
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zaměstnaneckém poměru. Zdravotnická povolání lze členit na lékařská a nelékařská
zdravotnická povolání. Za zdravotnického pracovníka se podle zákona č. 95/2004 Sb., o
podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k
výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta povaţuje fyzická
osoba, která vykonává zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta
dle tohoto zákona. Kaţdý lékař, zubní lékař nebo farmaceut, kteří vykonávají své
povolání na území České republiky, musí být členem příslušné komory13. Tyto komory
jsou oprávněny vydávat pro své členy závazná stanoviska k odborným problémům,
poskytování zdravotní péče a ve zdravotnickém výzkumu. 14
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních vymezuje nelékařské
zdravotnické pracovníky jako fyzické osoby, které vykonávají zdravotnické povolání
podle tohoto zákona, přičemţ za takovéto povolání označuje například všeobecnou
sestru, porodní asisetntku, radiologického asistenta či tzv. jiného odborného pracovníka.
Za výkon povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka se
povaţuje výkon činností stanovených tímto zákonem a prováděcím právním předpisem
a zvláštním právním předpisem15 a dále řídící, metodická, koncepční, kontrolní,
výzkumná a vzdělávací činnost v příslušném oboru nebo činnost související
s poskytováním zdravotní péče, pokud je vykonávána zaměstnanci zdravotnického
zařízení. Zdravotnická povolání lze za podmínek stanovených příslušnými právními
předpisy16 vykonávat jako osoba samostatně výdělečně činná, jako zaměstnanec nebo
jako osoba usazená nebo hostující.
Pro uplatňování nároku na náhradu škody je rozhodující právě skutečnost, zda
daný pracovník vykonává své povolání jako zaměstnanec či nikoli. Způsobí-li totiţ

13

srov §3 zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České
lékárnické komoře
srov § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické
komoře, České lékárnické komoře
14

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
15

16

§ 1 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče
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zdravotnický pracovník škodu v rámci zaměstnaneckého či obdobného vztahu ke
zdravotnickému

zařízení

či

jinému

samostatně

působícímu

zdravotnickému

pracovníkovi škodu, uplatní se zde ustanovení § 420 odst. 2 OZ, podle nějţ platí, ţe
škoda je způsobena právnickou osobou nebo fyzickou osobou, kdyţ byla způsobena při
jejich činnosti těmi, které při této činnosti pouţili. Tyto osoby samy za škodu takto
způsobenou

podle

tohoto

zákona

neodpovídají;

jejich

odpovědnost

podle

pracovněprávních předpisů tím není dotčena. Vţdy je třeba posoudit, zda jednání
přímého škůdce, jímţ škodu způsobil, nepostrádalo místní, časový a věcný vztah
k plnění úkolů v rámci provozní či obchodní činnosti podnikatele.17 Vykonává-li dále
zdravotnický pracovník své povolání v rámci pracovního poměru, vztahuje se na něj
mimo jiné úprava povinností zaměstnance dle § 301 a násl. zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce (dále téţ jen „ZP“). Někteří autoři 18 upozorňují na skutečnost, ţe chybí
explicitní úprava povinností pracovníka ve zdravotnictví, obdobná například úpravě
povinností, kterou mají zakotvenou členové jiných stavovských komor ve svých řádech
(např. Notářský řád, exekuční řád a pod.). V případě zdravotnických pracovníků
vykonávajících profesi v pracovněprávním vztahu lze s určitými omezeními aplikovat
zákoník práce, pokud jde o zvlášť důleţitou zákonem uloţenou povinnost vyplývající z
jeho zaměstnání. Tento fakt můţe mít vliv i na posuzování postupu de lege artis, neboť
vyjdeme-li z nejuţšího smyslu tohoto latinského výrazu, znamená, ţe při zkoumaném
postupu byla splněna zákonem uloţená povinnost. Lékaři, kteří profesi vykonávají v
rámci jiného právního vztahu neţ v pracovním poměru, jsou pak, pokud jde o pojem
lege artis, zcela „bezprizorní“19. Domnívám se však, ţe tento výklad je poněkud
restriktivní a drastický, a to zejména s ohledem na skutečnost, ţe určité povinnosti
vyplývají pro všechny pracovníky ve zdravotnictví přímo ze zákona o péči o zdraví
lidu, a to bez rozdílu, zda své povolání vykonávají v zaměstnaneckém poměru či nikoli,
či zda se jedná o lékaře či jiného zdravotnického pracovníka a v některých případech

Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I § 1 až 459.
Komentář. 2.vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, 1209 s. ISBN 978-80-7400-108-6.
17

18

19

srov. Sokol, T., Lege artis, známý pojem neznámého obsahu, Právní rádce 4/2010, s.4
Sokol, T., Lege artis, známý pojem neznámého obsahu, Právní rádce 4/2010, s.4
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jsou těmito povinnostmi vázáni dokonce i pracovníci, kteří nevykonávají zdravotnické
povolání. V ustanovení § 55 ZoPZL je zakotveno, ţe zdravotničtí pracovníci jsou
povinni vykonávat své povolání svědomitě, poctivě, s hluboce lidským vztahem k
občanům a s vědomím odpovědnosti ke společnosti. Dále je zde uveden demonstrativní
výčet povinností pracovníků ve zdravotnictví, kdy se kaţdému z nich klade povinnost
zejména vykonávat své povolání v rozsahu a způsobem, pro nějţ zásady určuje
Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s profesními organizacemi, převzít a řádně
plnit i mimořádné zdravotnické úkoly uloţené mu dočasně v důleţitém obecném zájmu,
poskytovat první pomoc neprodleně kaţdému, jestliţe by bez této pomoci byl ohroţen
jeho ţivot či váţně ohroţeno jeho zdraví a není – li pomoc včas dosaţitelná obvyklým
způsobem, zajistit mu podle potřeby další odbornou péči. Další zde uloţenou povinností
je například zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které se zdravotnický pracovník
dozvěděl při výkonu svého povolání či povinnost oznamovat určité skutečnosti uloţená
zdravotnickým pracovníkům zvláštním právním předpisem20. Jak jiţ bylo zmíněno
výše, v podrobnostech odkazuje zákon o péči o zdraví lidu na podzákonné právní
předpisy, kterými jsou převáţně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. Je však třeba
respektovat zásadu vyjádřenou v článku 4 odst. 1 ústavního zákona č. 2/1993 Sb.,
Listina základnách práv a svobod (dále téţ jen „Listina“), podle nějţ mohou být
povinnosti ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování
základních práv a svobod. Výše uvedené legislativní řešení je s ohledem na rozmanitost
povinností a jejich vysokou odbornou náročnost, která se vzhledem k pokrokům vědy a
techniky neustále mění a vyvíjí, dle mého názoru legitimní.

20

zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích
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2.

NĚKTERÉ ZÁKLADNÍ POJMY MEDICÍNSKÉHO PRÁVA

2.1.

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA
Informovaný souhlas pacienta jako právní úkon. Informovaný souhlas

pacienta je klíčový pojem, s nímţ se lze setkat v souvislosti s odpovědností za škodu
způsobenou lékařským zákrokem velice často. Uţ jen proto, ţe tento souhlas je
základním předpokladem, aby lékař vůbec mohl na pacientovi jakýkoli zákrok provést.
Jedná se o právní institut, který zajišťuje, aby byly lékařské zákroky, ať jiţ vyšetřovací,
léčebné či třeba výzkumné, prováděny v souladu s vůlí pacienta, který musí být o
kaţdém takovém zákroku řádně informován a na základě takového poučení poskytuje
po zváţení všech rizik a moţností prospěchu, jakoţ i alternativ, svůj souhlas.
Informovaný souhlas pacienta je v prvé řadě právním úkonem, jehoţ právní
relevantnost a platnost je podmíněna jak splněním obecných podmínek, jeţ vyţaduje
občanský zákoník pro platnost právních úkonů, tak dodrţením dalších náleţitostí,
vyţaduje-li je zvláštní právní předpis. Informovaný souhlas pacienta jakoţto právní
úkon a tedy projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv
nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují, musí být učiněn
svobodně a váţně, určitě a srozumitelně, jeho předmět plnění musí být moţný, musí být
učiněn osobou k tomu způsobilou, obsah tohoto úkonu nesmí odporovat zákonu nebo se
příčit dobrým mravům a tento úkon navíc musí být učiněn ve formě, kterou vyţaduje
zákon či dohoda účastníků, jinak je neplatný. Kromě náleţitostí, kterými obecně
podmiňuje platnost právních úkonů občanský zákoník, musejí být dodrţeny podmínky
plynoucí ze zvláštních právních předpisů, jimţ bude věnována pozornost dále.
Prameny platné právní úpravy. Shora nastíněné právní předpisy mohou mít
různou právní sílu, neboť úprava informovaného souhlasu se nachází jak v mezinárodní
úmluvě21, která má tzv. aplikační přednost před zákonem, pokud je s ním v rozporu, tak
i v samotných zákonech a dále v prováděcích vyhláškách. Základním pramenem je

21

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a

medicíny
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Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací
biologie a medicíny, zveřejněná ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 96/2001,
(dále téţ jen „Úmluva“). Tato úmluva představuje sjednocující rámec poněkud
roztříštěné vnitrostátní úpravy, neboť pravidla obsaţená v této Úmluvě, která jsou
schopná a způsobilá vnitrostátní aplikace, neboť přímo zakládají práva povinnosti
subjektům vnitrostátního práva, mají v souladu s č. 10 Ústavy aplikační přednost před
zákonem. Článek 5 Úmluvy zakotvuje obecné pravidlo, ţe jakýkoli zákrok v oblasti
péče o zdraví je moţno provést pouze za podmínky, ţe k němu dotčená osoba poskytla
svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována
o účelu a povaze zákroku, jakoţ i o jeho důsledcích a rizicích. Dále je zde stanoveno, ţe
dotčená osoba můţe kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat. Zákonem, který upravuje
dílem stejné společenské vztahy jako Úmluva, byť je staršího data, je zákon o péči o
zdraví lidu. Tento zákon obsahuje v ustanovení § 23 základní a obecné pravidlo, ţe
zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického povolání
informuje pacienta o účelu a povaze poskytované zdravotní péče a kaţdého
vyšetřovacího či léčebného výkonu, jakoţ i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích.
Za zmínku stojí, ţe toto ustanovení doznalo po novelizacích určitých změn, které
přiblíţily znění i význam tohoto ustanovení smyslu Úmluvy. Zákon o péči o zdraví lidu
totiţ ve znění účinném aţ do 14. 5. 2007 zakotvoval, ţe lékař je povinen poučit
vhodným způsobem nemocného, popřípadě členy jeho rodiny, případně jeho partnera, o
povaze onemocnění a o potřebných výkonech tak, aby se mohli stát aktivními
spolupracovníky při poskytování léčebně preventivní péče. Formulace, ţe lékař poučí
nemocného vhodným způsobem, připouštěla uváţení lékaře, nakolik a jakými
prostředky bude nemocného informovat, zda například bude chtít pacienta ušetřit
znalosti jeho infaustní prognózy. Za tohoto stavu hrozilo nebezpečí, ţe za právně
relevantní bude povaţován i souhlas, který pacient udělil k léčebnému zákroku, aniţ by
například znal všechny rozhodující skutečnosti o svém zdravotním stavu, o kterých by
byl lékař schopen jej informovat. Po ratifikaci Úmluvy Českou republikou bylo však,
vzhledem k výše uvedené aplikační přednosti čl. 5 Úmluvy, i za doby účinnosti tohoto
znění zákona o péči o zdraví lidu třeba postupovat tak, aby byl dodrţen smysl a účel
Úmluvy.
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Informovaný souhlas pacienta jako nezbytný předpoklad provedení
lékařského zákroku. Lékařské zákroky jsou neodmyslitelně spjaty se zásahem do
tělesné integrity člověka, která je ústavně chráněným statkem. Článek 7 Listiny
základních práv a svobod stanoví, ţe nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je
zaručena. Tento poţadavek je konkretizován mimo jiné právě v Úmluvě a v zákoně o
péči o zdraví lidu, podle nichţ musí kaţdému zásahu do tělesné integrity v rámci
poskytování zdravotní péče předcházet souhlas pacienta s tímto zásahem. Platí tedy, ţe
se vyšetřovací a léčebné výkony provádějí se souhlasem nemocného, nebo lze li tento
souhlas předpokládat. K předpokládanému souhlasu lze podat, ţe se jedná o situace, kdy
vzhledem ke všem okolnostem konkrétního případu nejsou pochybnosti o tom, ţe i kdyţ
pacient souhlas výslovně nebo konkludentně neprojevil, provedení zákroku nejde proti
jeho vůli.
Aby bylo těmto podmínkám vyhověno, musí být souhlas pacientem udělen před
započetím zákroku, po řádném poučení ze stany lékaře a musí vykazovat náleţitosti,
které případně stanovuje zvláštní právní předpis. V praxi se mohou vyskytnout případy,
kdy souhlas udělen nebyl vůbec, či sice udělen byl, ale trpí formálními nedostatky, či
souhlas není relevantní z toho důvodu, ţe mu nepředcházelo řádné informování ze
strany lékaře. Všechny tyto vady vedou k jeho neplatnosti a k neoprávněnému zásahu
do osobnostních práv pacienta, kterým je právní ochrana poskytována komplementárně
v různých právních odvětvích, přičemţ můţe dojít k souběhu občanskoprávní a
trestněprávní odpovědnosti za porušení práva na ochranu osobnosti. Tuto zásadu
zdůraznil Ústavní soud, kdyţ vyjádřil, ţe uplatnění odpovědnosti trestněprávní
nevylučuje současné uplatnění právní ochrany osobnosti v intencích příslušných
právních předisů ostatních právních odvětví, neboť právní systém je nutno chápat jako
celek sloţený ze vzájemně se doplňujících právních norem a v jeho rámci je
pochopitelně moţno vedle trestněprávní odpovědnosti pouţít i ochranu poskytovanou
jinými právními odvětvími – například právem občanským22.
Zásada provádění lékařského zákroku jen se souhlasem pacienta, jak jiţ bylo
shora uvedeno, je pouze pravidlem obecným, z něhoţ existují výjimky pro případy, kdy
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je moţno provádět vyšetřovací a léčebné výkony i bez souhlasu nemocného, ale rozsah
této práce neumoţňuje věnovat se těmto výjimkám dopodrobna.
Vztah informovaného souhlasu a škody na zdraví způsobené lékařským
zákrokem. V případech posuzování odpovědnosti za škodu na zdraví způsobenou
lékařským zákrokem soudy nepovaţují za podstatné, zda předmětnému zákroku
předcházel informovaný souhlas či nikoli, neboť bezprostřední příčina škody netkví
v tomto souhlasu, resp. v jeho nedostatku, ale v samotném zákroku, resp. porušení
právní povinnosti při tomto zákroku či ve věci, jíţ bylo při tomto zákroku pouţito.
Těmito otázkami se zabýval Nejvyšší soud, který judikoval, ţe jestliţe pooperační
komplikace nebyly vyvolány v důsledku zvolené metody ani pouţitého přístroje, nejsou
pro posouzení odpovědnosti zdravotnického zařízení za škodu na zdraví významné
formální nedostatky ohledně poučovací povinnosti a souhlasu pacienta s výkonem.23
Ve zmíněné věci se ţalobce domáhal náhrady škody na zdraví, jeţ spočívala v perforaci
tlustého střeva, která měla vzniknout při jeho operaci. Nebylo prokázáno, ţe by byla
dána odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi spočívajícími v povaze uţitého
nástroje podle § 421a OZ, neboť znalci vyloučili, ţe by k perforaci došlo laserem,
kterého bylo při zákroku pouţito. Nebylo shledáno ani jakékoli porušení právní
povinnosti při samotném zákroku a znalci konstatovali, ţe lékaři postupovali lege artis, i
kdyţ ke škodě na zdraví došlo, a to v důsledku pooperační komplikace, kterou nelze
u takového výkonu nikdy předem vyloučit, a kterou znalec spatřoval v nahromadění
většího mnoţství vzduchu v pobřišnicové dutině a za ní. Přišlo se však na to, ţe poučení
pacienta vykazovalo formální nedostatky a ţalobce namítal, ţe kdyby byl o pouţité
metodě operace řádně informován, rozhodl by se pro jinou alternativu. Nejvyšší soud
se s tímto problémem vypořádal následovně: „Ţalovaný sice namítá, ţe k operaci nedal
souhlas, nicméně ze skutkových zjištění nijak nevyplývá, ţe by se zákroku jako
takovému podrobil proti své vůli. Je mu sice třeba v obecné rovině přisvědčit, ţe
lékařská

věda

disponuje

různými

a různě

účinnými

a bezpečnými

postupy

k odstraňování polypů ve střevě, v daném konkrétním případě je však zřejmé
(jednoznačně to vyplývá ze znaleckého posudku), ţe zdravotnické zařízení zvolilo
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postupy adekvátní a k charakteru nemoci šetrné (stopkovitý polyp byl odstraněn pomocí
méně invazivní kličky, zatímco plošně přisedlý adenom bylo třeba odstranit jiţ metodou
laserové koagulace). Za situace, kdy bylo zjištěno, ţe pooperační komplikace nebyly
vyvolány v důsledku zvolené metody ani pouţitého přístroje, nejsou formální
nedostatky ohledně poučovací povinnosti a souhlasu pacienta s výkonem pro posouzení
odpovědnosti zdravotnického zařízení za škodu na zdraví významné.“
Jinak se však ke vztahu nedostatečného informovaného souhlasu a škody na
zdraví způsobené předmětným zákrokem staví rozhodovací praxe německých soudů.
Dluţno však podotknout, ţe Německo doposud nepodepsalo ani neratifikovalo Úmluvu
a není tedy jejím textem na rozdíl od České republiky vázáno. Souhlas pacienta
s lékařským zákrokem se zde však rovněţ vyţaduje, přičemţ za takovýto zákrok lze
povaţovat – stejně jako u nás, jakékoli léčebné či diagnostické výkony.

Nutnost

vyţádat si před takovýmto výkonem právně relevantní souhlas pacienta vyplývá
především z trestněprávních předpisů, a to konkrétně z ustanovení § 228 StGB24, kde je
zakotveno, ţe

„kdo jinému s jeho souhlasem ublíţí na zdraví, jedná jen tehdy

protiprávně, pokud se tento čin i přes udělený souhlas příčí dobrým mravům.“ A
naopak, zasahuje – li někdo do integrity druhého bez jeho souhlasu, odpovídá tak za
případné ublíţení na zdraví. V souladu s tímto ustanovením je tedy i rozhodnutí
Nejvyššího zemského soudu25 z roku 1980, který judikoval, ţe bez platného souhlasu
pacienta odpovídá lékař při operaci za ublíţení na zdraví a tím vzniklou škodu na
zdraví.
Forma a náležitosti. Právní řád zatím neobsahuje ţádné obecné pravidlo, jaké
náleţitosti musí tzv. informovaný souhlas pacienta ve všech případech obsahovat.
Nejsou dokonce ani výslovně stanoveny obecné poţadavky na jeho formu, lze však více
neţ doporučit, aby byl udělován písemně. Existují však právní předpisy, které zakotvují
náleţitosti takovýchto souhlasů pro případy, které spadají do působnosti těchto
konkrétních zákonů či vyhlášek. Jedná se například o zákon č. 123/2000 Sb., zákon o

Strafgesetzbuch, Bundesgesetz Bundesrepublik Deutschland – trestní zákon Spolkové republiky
Německo, ve znění zákona č. BGBI. I S. 3214, 3219
24

25

OLG NJW 1980, 1905n
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zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů či vyhlášku č.
226/208 Sb., o správné klinické praxi a bliţších podmínkách klinického hodnocení
léčivých přípravků. Například příloha posledně jmenované vyhlášky vypočítává dvacet
poloţek, které musí obsahovat písemný souhlas subjektu hodnocení léčivých přípravků.
Musí zde být například uvedeno, ţe klinické hodnocení je výzkumnou činností a jaké
jsou jeho cíle, léčebné postupy a upozornění na pravděpodobnost náhodného zařazení
do jednotlivých skupin lišících se léčbou tam, kde jde o randomizované klinické
hodnocení, postupy a výkony v průběhu klinického hodnocení včetně všech invazivních
výkonů, předvídatelná rizika, a mimo jiné zde mají být uvedeny očekávané přínosy;
subjekt hodnocení se uvědomí i v případech, ţe ţádný klinický přínos pro něho není
očekáván. S ohledem na shora uvedené je zřejmé, ţe tyto předpisy upravují poţadavky
na informovaný souhlas vţdy s ohledem na konkrétní oblast jejich pouţití či
nepříjemnosti pro subjekt hodnocení, včetně případného rizika pro plod nebo kojené
dítě.
V souladu s ustanovením § 23 odst. 1, 2 ZPZL se vyšetřovací a léčebné výkony
provádějí se souhlasem nemocného nebo lze li tento souhlas předpokládat, přičemţ
tomuto souhlasu musí předcházet poučení zdravotnického pracovníka o účelu a povaze
poskytované zdravotní péče a kaţdého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu, jakoţ i o
jeho důsledcích, alternativách a rizicích. Dikce tohoto ustanovení odpovídá
poţadavkům stanoveným v čl.5 Úmluvy a jde dokonce ještě dál, kdyţ stanoví, ţe
poučení musí navíc ještě obsahovat informace o moţných alternativách zákroku.
Vzhledem k tomu, jak pestré případy můţe poskytování zdravotní péče
zahrnovat, není dost dobře moţné stanovit jedno obecné, všeobjímající pravidlo o tom,
co všechno musí informovaný souhlas obsahovat. Poskytovatelé zdravotní péče si
tedy formulují tyto dokumenty sami, přičemţ dbají, aby byly dodrţeny poţadavky
stanovené v § 23 zákona o péči o zdraví lidu, pokud se ovšem nejedná o případy, které
jsou upraveny zvláštními zákony, jako je například výše zmíněný zákon o
zdravotnických prostředcích. Informovaný souhlas, jakoţto dokument dokládající vůli
pacienta podrobit se určitým vyšetřovacím či léčebným výkonům, by tedy měl
zahrnovat tyto informace: údaje o povaze onemocnění či jiných důvodech, pro něţ má
být léčebný či vyšetřovací výkon proveden. Dále by měl obsahovat informace o
způsobu, jakým bude tento výkon proveden a o jeho předpokládaném průběhu. Pacient
18

by měl být dále obeznámen s důsledky výkonu pro své zdraví a o rizicích s tím
spojených. Dále by zde měla být obsaţena informace o moţných alternativách lékařem
doporučeného léčebného či vyšetřovacího výkonu. Kromě toho by zde měly být
vymezeny podmínky léčebného reţimu spojeného s výkonem, jakoţ i v období po
tomto výkonu, a měla by zde být uvedena případná omezení pacienta v obvyklém
způsobu ţivota.
Otázkou zůstává, nakolik podrobné by mělo být poučení lékaře, jeţ předchází
právně relevantnímu souhlasu pacienta. Obecné pravidlo v Úmluvě vyţaduje, aby byl
pacient informován o účelu a povaze zákroku, jakoţ i o jeho důsledcích a rizicích. Jak
detailně ale musí lékař pacienta informovat o výše uvedených skutečnostech, aby dostál
své poučovací povinnosti, je nutné posuzovat s ohledem na konkrétní okolnosti případu.
V odborné literatuře i judikatuře se ustaluje názor, ţe čím méně je lékařský zákrok
nezbytný pro zachování ţivota a zdraví pacienta, tím důkladněji by měl být pacient
poučen o moţných důsledcích zákroku, neboť pacient takovýto zákrok podstupuje
především z vlastní vůle ovlivněné pohnutkami, které pramení nikoli z nutnosti uchovat
si příznivý zdravotní stav, ale například z touhy po estetických vylepšeních svého těla.
Této problematice se věnoval Vrchní zemský soud v Oldenburgu a v jednom ze svých
rozhodnutí26 dospěl k závěru, ţe (i) o riziku nezdaru je nutno pacienta vţdy přesně
poučit v případě, jestliţe operace je sice indikována, ale není naléhavá a místo ke
zlepšení stavu můţe rovněţ dojít k jeho značnému zhoršení, a (ii) při chirurgickém
otevření kyčelního kloubu (artrotomie) je nutné, aby bylo zřetelně upozorněno na riziko
nervového poranění s následným ochrnutím končetiny. Po skutkové stránce šlo v
uvedeném případě o situaci, kdy pacientka měla potíţe s kyčelním kloubem a trpěla
bolestivým omezením pohybu, přičemţ však byla schopná běţného pohybu – chůze,
tance apod. Pro pacientku v rozhodném období přicházelo v úvahu několik způsobů
léčby a rozhodla se právě pro operaci, při níţ mělo dojít k otevření kyčelního kloubu
(atrtotomie). Kdyby ţalobkyně s operací otálela, její onemocnění by mohlo pokročit aţ
do stádia, kdy by jiţ operace nebyla moţná. Nicméně i potom by pacientce bylo moţné
pomoci, a to endoprotézou. V případě nezdaru plánované artrotomie by však mohlo
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dojít k výraznému zhoršení stavu pacientky, neboť zde hrozí riziko poranění nervu s
moţným následným ochrnutím dolní končetiny. Pacientka však nebyla o těchto
skutečnostech řádně informována, resp. pouze podepsala před zákrokem paušální
formulář, který se nevztahoval k určitému chirurgickému zákroku a specifickým
rizikům. A právě v tomto bodě shledal soud pochybení na straně zdravotnického
zařízení, neboť pacientce neposkytlo řádné poučení o alternativách léčby a jejích
rizicích, na jejichţ základě by se pacientka rozhodla, zda podstoupí podstatné riziko s
nadějí na značné zlepšení zdravotního stavu, či se spokojí s léčbou, která je sice v
daném okamţiku méně invazivní, avšak nevede k rychlým a znatelným výsledkům.
Jednalo se tedy o situaci, kdy plánovaný (a provedený) zákrok nebyl naléhavý a mohl
sice pacientce významně pomoci, ale tento zákrok nebyl jedinou pacientčinou
alternativou, a navíc s provedením tohoto zákroku bylo spojeno riziko, ţe se v případě
neúspěchu operace stav pacientky výrazně a nezvratně zhorší.
Výše zmíněný judikát je jedním z mnoha rozhodnutí německých soudů, které se
informovaným souhlasem a jeho náleţitostmi byly nuceny zabývat. Pro inspiraci tedy
můţeme do této poměrné bohaté judikatury nahlédnout. Stejně jako u nás neexistuje
zatím v Německu předpis, který by obecně upravoval náleţitosti tohoto souhlasu.
Vzhledem k tomu, ţe důkazní břemeno ohledně skutečnosti, ţe poučení, na jehoţ
základě se pacient rozhodne, zda zákrok podstoupí či nikoli, bylo provedeno řádně,
úplně a včas, nese lékař, lze doporučit písemnou formu.27 Nicméně pouhý písemný
formulář, bez řádného ústního vysvětlení, rovněţ nestačí. Judikoval tak Nejvyšší
spolkový soud28 roku 1994, kdy rozhodl, ţe informovanému souhlasu musí nutně
předcházet ústní vysvětlení nutnosti, průběhu a moţných rizik zákroku a nestačí tedy,
kdyţ je pacientovi pouze předloţen k podpisu byť i precizně vypracovaný text
vysvětlující výše uvedené aspekty zákroku. Na druhou stranu tentýţ soud29 o šest let
později judikoval,

ţe pokud se jedná o pouhé rutinní výkony jako je například
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očkování, lze povinnosti informovat pacienta dostát i jen tím, ţe je mu včas poskytnuta
informační broţura či leták, ovšem jen za podmínky, ţe má pacient moţnost poloţit
lékaři případné otázky k tomuto zákroku se vztahující. V kaţdém případě však musí být
poučení provedeno lékařem, nestačí tedy tuto povinnost přenést na ostatní zdravotnický
personál, neboť by tak nebyla zachována odbornost tohoto poučení, jak vyjádřil
Nejvyšší spolkový soud30 ve svém rozhodnutí jiţ v roce 1974.
Co se týká poţadavků na podrobnost poučení, tak nezbývá neţ odkázat na
shora citované rozhodnutí31. Německé soudy dále celkem shodně judikují, ţe poučení
by mělo obsahovat informace i o ţivotu nebezpečných rizicích, která se v souvislosti
s předmětným zákrokem objevují jen velice zřídka, o to více jsou ale pro pacienta –
laika překvapující a nemohl by je tedy sám od sebe bez tohoto poučení předvídat.
Nejvyšší spolkový soud povaţuje za nutné informovat pacienta i o rizicích, která se
statisticky projevují v obdobných případech zákroků v rozmezí 0,05% aţ 1%, ale
například Vrchní zemský soud v Braniborsku spatřuje spodní mezník této hranice na
0,7% 32.
V souvislosti s výše nastíněným by se moţná mohla nabízet otázka, zda
informovaný souhlas pacienta nemá povahu tzv. přivolení, tedy skutečnosti, která
vylučuje odpovědnost za způsobenou škodu. Občanské právo zohledňuje určité
okolnosti, které vylučují protiprávnost. Mezi tyto okolnosti vylučující protiprávnost
patří plnění zákonné povinnosti, výkon subjektivního práva, svépomoc, jednání v nutné
obraně, jednání v krajní nouzi, dovolené riziko a v neposlední řadě svolení
poškozeného. Jedná se o klasickou právní zásadu „volenti non fit iniuria“, zakotvenou
jiţ v Ulpiánových Digestech, která by se dala do češtiny přeloţit jako „svolnému se
neděje křivda.“ Aby se však svolení poškozeného dalo kvalifikovat jako okolnost
vylučující protiprávnost, musely by být splněny určité podmínky. Jednak je nutné na
svolení poškozeného pohlíţet jako na právní úkon, který, musí splňovat všechny
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BGH NJW 1974, 604n
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Rozsudek Vrchního zemského soudu v Oldenburgu ze dne 1. 10. 1996, sp. zn. 5U88/96
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srov. Parzeller, M., Wenk, M., Zedler, B., Rothschild, M., Aufklärung und Einwilligung bei
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náleţitosti, které zákon vyţaduje pro platnost právních úkonů. Z výše nastíněného lze
tedy mimo jiné vyvodit, ţe toto svolení se musí týkat zásahu jen do takových
subjektivních práv poškozeného, o nichţ mu právní řád dovoluje svobodně rozhodovat.
Opačně řečeno, nesmí se týkat takových subjektivních práv (např. určitého práva
nakládat se svou tělesnou integritou, konkrétně poskytnout souhlas ke svému usmrcení),
s nímţ postiţený nemůţe s ohledem na zválštní veřejný zájem ani on disponovat.33
Dalším nezbytným předpokladem toho, aby svolení poškozeného vylučovalo
odpovědnost subjektu, jeţ tuto škodu způsobil, ţe svolení musí být dáno ještě před
vznikem škody. Na zmíněnou otázku lze dle mého názoru jednoznačně odpovědět
negativně. Informovaný souhlas pacienta totiţ představuje pouze nezbytný předpoklad
provedení zákroku, jehoţ primárním účelem je zlepšit pacientův zdravotní stav, nikoli
přivodit pacientovi jakoukoli újmu – s těmito riziky je pacient pouze srozuměn. Pacient
tímto souhlasem pouze projevuje vůli se danému zákroku podrobit a moţná rizika bere
na vědomí jako případnou, ale neţádoucí moţnost.
Článek 5 Úmluvy skýtá i moţnost informovaný souhlas kdykoli svobodně
odvolat. Tato moţnost zohledňuje skutečnost, ţe jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví
je moţno provést pouze za podmínky, ţe k němu dotčená osoba poskytla svobodný a
informovaný souhlas, a dále fakt, ţe tento informovaný souhlas je ve své podstatě
právním úkonem, tedy kvalifikovaným projevem vůle, která se však můţe v čase měnit.
Udělení informovaného souhlasu tedy není nic nezvratného, nicméně jeho odvolání
rovněţ vyţaduje dodrţení určitých postupů.
Co do důleţitosti lze naroveň informovanému souhlasu postavit problematiku
nesouhlasu pacienta s poskytovanou zdravotní péčí. Pacient můţe například projevit
přání, aby bylo s léčbou skončeno, přestoţe nebyla řádně dokončena, nemusí souhlasit s
jejími dílčími sloţkami, odmítne hospitalizaci či trvá na tom, aby lékař započal s
alternativní léčbou, která však pro něj není podle názoru lékaře tou nejlepší volbou. Ve
výše nastíněných případech se jedná o odmítnutí zdravotní péče pacientem, na které má
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Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J., Melicharová – Karfíková, D., Kanda, A.,
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pacient bezesporu právo, nicméně platné právo klade na takovýto projev vůle pacienta
určité formální poţadavky. Zákon o péči o zdraví lidu v ustanovení § 23 odst. 2 stanoví,
ţe odmítá li nemocný přes náleţité vysvětlení potřebnou péči, vyţádá si o tom ošetřující
lékař písemné prohlášení (revers). K obsahu vysvětlení lze odkázat na výklad o
poučení pacienta předcházející jeho informovanému souhlasu s tím rozdílem, ţe lékař je
povinen upozornit pacienta na důsledky odmítnutí předmětného zákroku, a to velice
otevřeně. Provedení takovéhoto upozornění náleţí výlučně lékaři, byť by samotný
zákrok, který pacient odmítá, měl provést jiný zdravotnický pracovník – například
sestra.

Revers musí mít písemnou formu a musí být pacientem podepsán.
Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci v ustanovení § 1 odst. 1

písm. i) zakotvuje poţadavky na postup v situaci, kdy pacient sice danou zdravotní péči
odmítne, avšak zároveň odmítne revers podepsat. V takovém případě musí být součástí
záznamu písemné prohlášení svědka o tom, ţe pacient odmítá poskytnutí zdravotní
péče. V ţádném z výše uvedených případů by však nepostačoval prostý záznam lékaře
do zdravotnické dokumentace o tom, ţe pacient léčbu odmítl, ačkoli byl poučen o
moţných negativních následcích. V literatuře se pro tuto častou chybu některých lékařů
vţilo označení „sebeobţaloba lékaře“, neboť dotčený lékař se tak připravuje o moţnost
prokázat, ţe pacient jeho péči skutečně odmítl, přestoţe se mu dostalo řádného
vysvětlení. Revers by měl obsahovat následující údaje: (i) kdo, kdy a komu jaký výkon
odmítl, (ii) jakého náleţitého poučení se mu dostalo, zejména na jaká rizika pro své
zdraví a případně i ţivot byl upozorněn a zda poučení rozumí, (iii) prohlášení, ţe přes
poučení výkon nadále výslovně odmítá, (iv)

datum a podpis pacienta, podpis lékaře,

který poučení provedl, popřípadě podpis přítomných osob – svědků. Pokud pacient
odmítl negativní revers podepsat, pak údaj o tom, ţe pacient odmítá podepsat tento
negativní revers a současně odmítá potřebný výkon a přítomni náleţitému poučení a
negativnímu stanovisku byli následující svědci (svědek) a podpisy těchto svědků.34 Na
závěr nezbývá neţ dodat, ţe řádný revers je důleţitou právní ochranou lékaře. Tento
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Machem,

zdroj:

dokument však musí být individálně přizpůsoben konkrétním okolnostem daného
medicínského případu.35

2. 2. POSTUP DE LEGE ARTIS
Otázka, zda byl určitý zákrok proveden postupem de lege artis, bývá
v případech odpovědnosti za škodu často klíčová. Doslovný překlad výrazu lege artis
znamená zákonným způsobem, nicméně ve smyslu běţného uţití tohoto výrazu se
nejedná o zákon jakoţto právní předpis určité právní síly, který by vymezoval správnost
zákroku. Pojem lege artis není v českých právních předpisech definován, pro účely
výkladu tohoto pojmu v souvislosti s poskytováním lékařské péče lze dle mého názoru
vycházet z ustanovení § 11 ZPZL, kde je zakotvena povinnost zdravotnických zařízení
poskytovat zdravotní péči v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy.
Tento poţadavek je vyjádřen v čl. 4 Úmuvy, podle nějţ je nutno jakýkoli zákrok
v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, provádět v souladu s příslušnými
profesními povinnostmi a standardy. Existují rovněţ nejrůznější závazná stanoviska
k odborným problémům poskytování zdravotní péče, která pro své členy vydávají
stavovské komory.36 To však neznamená, ţe by se člen komory nemohl v konkrétním
případě od profesních standardů beztrestně odchýlit, je-li důvodně přesvědčen, ţe se tak
děje v zájmu paciena. Lze tedy dojít k závěru, ţe obsah pojmu lege artis je s ohledem
na vývoj vědy v čase proměnlivý a není vyloučeno, ţe se bude vzhledem k finanční
dostupnosti, reps. nedostupnosti některých technologií na jednotlivých zdravotnických
pracovištích lišit. Zda byl v daném případě dodrţen postup lege artis je předmětem
zkoumání znalců, kterým jsou pokládány otázky směřující k tomu, zda lékař postupoval
správným způsobem.
Jak jiţ bylo shora naznačeno, je posouzení, zda v daném případě byl výkon
zdravotní péče o poškozeného prováděn lege artis nebo nikoli, je otázkou odbornou a

35

JUDr. Jan Mach ve výše citovaném doporučení ČLK varuje před „univerzálními reversy
socialistického typu (pacient byl o všem náleţitě poučen, všechno pochopil a všechno odmítá…)“
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Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České
lékarnické komoře
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hlavně skutkovou, kterou nemůţe řešit soud, ale jen znalec z některého odvětví
znaleckého oboru zdravotnictví.
Často jsou přibíráni znalci z oboru soudního lékařství, a to zejména v případě,
kdy dojde k úmrtí poškozeného, nicméně Nejvyšší soud dle mého názoru zcela správně
dovodil, ţe k otázce, zda léčení poškozeného proběhlo de lege artis, se musí vyjádřit
znalec z příslušného lékařského odvětví, nikoli jen znalec z oboru soudního lékařství.
Důvodem je specifičnost jednotlivých odvětví lékařské vědy, která vyţaduje vysokou
úroveň odborných znalostí, ţe nelze rozumně očekávat od znalce z oboru soudního
lékařství, ţe všechny tyto poznatky ve svých hodnoceních obsáhne. Je rovněţ moţné
vyţádat si posudek znaleckého ústavu37.
Aby však byla vyloučena pochybnost o nezaujatosti či promítnutí kolegiální
solidarity a objektivitě vůbec, doporučuje se pověřit podáním posudku ústav se sídlem v
jiném kraji, neţ v jakém k posuzované události došlo38.
Právní úprava vychází z toho, ţe soud má znalcem ustanovit především ústav
specializovaný na znaleckou činnost, zapsaný do seznamu vedeného Ministerstvem
spravedlnosti39

Ve zvlášť obtíţných případech, vyţadujících zvláštního vědeckého

posouzení, můţe soud poţádat o posudek vědecké ústavy, vysoké školy a instituce,
zapsané do uvedeného seznamu. Aţ po zjištění, ţe v příslušném oboru není zapsán
ţádný ústav, případně kdyby pověření ústavu se jevilo nehospodárné, soud ustanoví
znalce

zapsaného

do

seznamu

znalců

některého

krajského

soudu40.

Na závěr zbývá ještě zmínit pojem vituim artis. Jedná se o termín, který sice v
platném právu nenajdeme, je však pouţíván lékařskou obcí. Lékařský slovník41 jej

Podle §110 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, lze přibrat státní orgán, vysokou školu,
vědecký ústav nebo instituci specializovanou na znaleckou činnost k podání znaleckého posudku nebo k
přezkoumání znaleckého posudku podaného znalcem, a to ve výjimečných zvlášť obtíţných případech
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37

38

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 1997, sp.zn. 1Tzn 9/97

39

§ 21 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

40

Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck,
2009, 894 s. ISBN 978-80-7400-107-9.
41

http://lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/postup-vitium-artis

25

definuje jako výkon zdravotní péče, který byl nesprávně proveden v důsledku
nedostatečné znalosti, zručnosti nebo schopnosti zdravotnického pracovníka. Můţe se
tedy jednat o případy, kdy lékař sice provádí zákrok na základě správně indikované
léčby a standardním, správným způsobem, ale v důsledku určité nešikovnosti při
zákroku pochybí. Domnívám se však, ţe pojem lege artis v sobě obsahuje i poţadavek
na technicky správné provedení zákroku, jehoţ nezbytným předpokladem je i zručnost
lékaře.

3.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU V OBČANSKÉM PRÁVU

3.1.

OBECNĚ
Institut odpovědnosti za škodu zakotvený v občanském zákoníku představuje

určitou ochranu dvěma skupinám vztahů, a to vztahům majetkovým, kde je hájeno
zejména vlastnictví, a vztahům osobním, do nichţ se řadí ochrana zdraví, ţivota a
osobnosti fyzických osob.
K dosaţení ochrany výše uvedených vztahů vyuţívá platné právo dvou
základních funkcí úpravy občanskoprávní odpovědnosti za škodu, a tou je v prvé řadě
funkce reparační, resp. restituční a satisfakční a v neposlední řadě rovněţ funkce
preventivně výchovná. V českém občanském právu nemá institut odpovědnosti za
škodu sankční charakter, pro zajímavost však lze uvést, ţe Ústavní soud v jednom ze
svých rozhodnutí včlenil míru zavinění, jakoţ i skutečnost, zda šlo o úmysl či nedbalost,
mezi kritéria, kterými by se měl soud řídit během rozhodování o mimořádném zvýšení
škody na zdraví vyčíslené na základě bodového ohodnocení podle podzákonného
právního předpisu. Preventivně výchovnou funkcí jsou nadána zejména ustanovení
hlavy první části šesté občanského zákoníku, která jsou věnována předcházení hrozícím
škodám. Ustanovení § 415 OZ ukládá obecnou povinnost kaţdému, aby si počínal tak,
aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a ţivotním prostředí.
Funkce reparační a satisfakční zajišťují, aby subjektu, jemuţ vznikla majetková
či nemajetková škoda, mohla být škůdcem tato škoda, jsou - li pro to dány předpoklady,
26

plně nahrazena (reparována), a to buď v penězích (pekuniární kompenzace), či
uvedením do předešlého stavu (restituce), přičemţ posledně zmíněná náhrada in natura
je podle současné právní úpravy moţná jenom tehdy, pokud o to poškozený poţádá, a je
– li to moţné a účelné. Z hlediska uplatňování nároku na náhradu škody, resp. hledání
odpovědného subjektu, je rovněţ významné, zda se jedná o odpovědnost za škodu
způsobenou zaviněným porušením určité povinnosti, či zda daný subjekt odpovídá za
způsobenou škodu bez ohledu na zavinění.
Pojem zavinění je moţné vykládat jako vnitřní, duševní vztah škůdce k jeho
vlastnímu protiprávnímu jednání a ke škodě, jeţ je výsledkem takového jednání.
Zavinění má sloţku intelektuální – rozumovou (vědomost) a sloţku volní (ovládací).
Podle přítomnosti rozumového (intelektuálního) a volního (určovacího) prvku se
rozlišuje mezi jednáním úmyslným a z nedbalosti.42
Primárně se při vznášení těchto nároků zkoumá obecně řečeno určité jednání, ať
uţ konání či nekonání, či jiná právní skutečnost, a dále škoda a příčinná souvislost mezi
prvními dvěma elementy, přičemţ důkazní břemeno prokazování těchto skutečností tíţí
v případném soudním sporu poškozeného, tedy ţalobce. Jedná- li se však o případ
odpovědnosti, kde se ke vzniku odpovědnosti vyţaduje určitá míra zavinění, jako např.
v případech obecné odpovědnosti dle ustanovení § 420 OZ, skýtá zde odpovědnému
subjektu platná právní úprava moţnost vyvinění neboli exkulpace, tedy moţnost
prokázat, ţe škodu nezavinil, a to ani úmyslně, ani z nedbalosti. Důkazní břemeno
ohledně této skutečnosti však spočívá na škůdci. Naopak, u jiných druhů odpovědnosti,
pro něţ se vţilo označení objektivní odpovědnost, je otázka zavinění bez právního
významu. I v těchto případech však bývá moţné se takovéto odpovědnosti zprostit, a to
díky liberačním důvodům, které jsou stanoveny u jednotlivých případů objektivní
odpovědnosti, například u odpovědnosti za škodu podle ustanovení § 433 OZ, tj.
odpovědnost za škodu na vnesených nebo odloţených věcech, kde se provozovatel
činnosti, s níţ je obvykle spojeno odkládání věcí, můţe zprostit odpovědnosti za škodu
na věcech odloţených na místě k tomu určeném, pokud prokáţe, ţe by k takovéto škodě
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došlo i jinak.
Pro objektivní odpovědnost, která nepřipouští ţádný liberační důvod, se vţilo
označení absolutní odpovědnost. Povahou absolutní odpovědnosti však je nadáno jen
několik málo případů odpovědnosti za škodu.
Úprava občanskoprávní odpovědnosti za škodu je zakotvena v ustanoveních §
420 a následujících občanského zákoníku a v systému soukromého práva představuje
obecnou úpravu odpovědnosti za škodu, coţ však nevylučuje existenci zvláštní,
speciální úpravy odpovědnosti za škodu v jiných odvětvích práva, která potom má vůči
této obecné úpravě v daných případech postavení lex specialis a její aplikace má tedy
přednost. Takovouto speciální úpravu odpovědnosti za škodu představuje zejména
úprava odpovědnosti podle obchodního zákoníku, či úprava v zákoníku práce.
Občanské právo je protkáno nejrůznějšími zásadami, které jsou nejen
interpretačním pravidlem či korektivem platné právní úpravy, ale nacházejí své
vyjádření i v samotných ustanoveních platného práva. Z hlediska odpovědnosti za
škodu nesmíme opomenout zmínit zásadu neminem leadere, která vyjadřuje příkaz
nikomu neškodit, a kterou výslovně reflektuje ustanovení § 415 OZ.
Úprava odpovědnosti za škodu dále odráţí skutečnost, ţe způsobení škody je
důvodem vzniku závazku, tedy skutečností zakládající závazkový právní vztah, jehoţ
předmětem je nárok na náhradu škody na straně jedné a povinnost takovou škodu
nahradit na straně druhé.
Občanský zákoník obsahuje jednak případy obecné odpovědnosti za škodu a
jednak případy zvláštní odpovědnosti za škodu. Tyto zvláštní případy mají jako lex
specialis přednost před úpravou obecné odpovědnosti, která tak nachází své uplatnění v
případech, ţe nejsou naplněny předpoklady pro vznik odpovědnosti zvláštní. Případy
zvláštní odpovědnosti tak typizují případy odpovědnostních vztahů, které v ţivotě
mohou často nastat.
Co se týká systémového řazení jednotlivých druhů odpovědnosti, tak lze
poznamenat, ţe se mezi případy obecné odpovědnosti počítá i odpovědnost za škodu
způsobenou provozní činností podle § 420a OZ, ač je svou podstatou případem zvláštní
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odpovědnosti za škodu. Naproti tomu svou podstatou obecné ustanovení § 424 tvořící
v této oblasti potřebný obecný korektiv z hlediska dobrých mravů zůstává
neodůvodněně zařazeno mezi zvláštními případy odpovědnosti .43

4. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM
LÉKAŘSKÉ PÉČE
4.1.

OBECNĚ
Občanské právo nevymezuje zvláštní institut odpovědnosti za škodu

způsobenou lékařským zákrokem a proto i v těchto případech je třeba vycházet z úpravy
odpovědnosti za škodu, jakou nabízí občanský zákoník, přičemţ v této oblasti právních
vztahů dochází k posuzování odpovědnosti za škodu nejen podle ustanovení o obecné
odpovědnosti za škodu, ale často i podle ustanovení o některých případech zvláštní
odpovědnosti.
V následujícím textu se ve snaze o přehlednost budu drţet uspořádání případů
odpovědnosti za škodu, jak to činí občanský zákoník, tedy od povinnosti předcházet
hrozícím škodám k samotné odpovědnosti za škodu, od obecného ke zvláštnímu, od
případů obecné odpovědnosti k případům odpovědnosti zvláštní. Východiskem bude
tedy úprava v platném právu s tím, ţe zde budou rozebrány případy odpovědnosti za
škodu, které se v souvislosti s poskytováním lékařské péče uplatňují nejčastěji.
Subkapitola o obecné odpovědnosti nejprve přinese vymezení jejích pojmových znaků
v obecné rovině, aby jiţ nebylo potřeba se k nim vracet v dalším textu.

Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J., Melicharová – Karfíková, D., Kanda, A.,
Kopáč, L., Mikeš, J., Salač., J., Škopová, V. Občanské právo hmotné 2. díl. 4., aktualizované a doplněné
vydání. Praha: Aspi Wolters Kluwer, 2006, 411 s. ISBN 80-86395-36-7.
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4. 2. PŘEDCHÁZENÍ HROZÍCÍM ŠKODÁM
Vznik škody je bezesporu skutečností, která je společensky velice neţádoucí, neboť
představuje určitou újmu, ať uţ majetkovou či nemajetkovou, která negativně zasáhne
do práv poškozeného. Občanský zákoník proto vedle ustanovení upravujících
odpovědnost za škodu jiţ vzniklou, zakotvuje určitá ustanovení, která mají za cíl obecně
upravit jednání fyzických i právnických osob tak, aby ke vzniku škod pokud moţno
nedocházelo. Tato ustanovení jsou systémově zařazena v hlavě první šesté části
občanského zákoníku, která je nazvána Předcházení hrozícím škodám.
Tato ustanovení, konkrétně § 415 aţ 419 OZ, jsou nadána zejména výše
zmíněnou preventivně výchovnou funkcí, jeţ má zajišťovat eliminaci škod, a není-li to
moţné, tak alespoň jejich minimalizaci.
A jakým škodám má být předcházeno? Ustanovení § 415 OZ stanoví, ţe kaţdý
je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě
a ţivotním prostředí. Otázkou je, zda můţeme tento výčet škod povaţovat za taxativní.
Pokud bychom vyšli z čistě jazykového výkladu tohoto ustanovení, dospěli bychom
k závěru, ţe existuje určitá skupina práv, jejichţ poškození nepředstavuje striktně vzato
ani škodu majetkovou, ani škodu na zdraví, na přírodě či škodu na ţivotním prostředí.
V souvislosti s poskytováním zdravotní péče si lze si představit, ţe pacient utrpí újmu
například neoprávněným zásahem do soukromí či důstojnosti, tedy

zásahem do

osobnostních práv chráněných ustanovením §13 OZ, který bude mít za následek sice
nemajetkovou, ale citelnou újmu poškozeného. Tím se dostáváme k problému, který
představuje samotné vymezení pojmu škody.
Tento zásadní termín není v občanském zákoníku doposud výslovně vymezen, a
to ani pokud jde o škodu skutečnou či ušlý zisk. Podává se však, ţe platný občanský
zákoník nezahrnuje pod pojem škody nemajetkovou újmu.
Nemajetková újma se odškodňuje jen v případech zvlášť stanovených.
Takovýmto případem je například ustanovení § 444 OZ, které pojednává o škodě na
zdraví, či jiţ výše zmíněné ustanovení § 13 odst. 1 OZ, podle nějţ se můţe fyzická
osoba zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na
ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno
přiměřené zadostiučinění. Podle § 13 odst. 2 OZ má za určitých podmínek fyzická
osoba téţ právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.
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Vztahuje se tedy obecná prevenční povinnost podle § 415 OZ i na tento typ
škod? S přihlédnutím k zásadě neminem laedere, podle níţ je ţádoucí, aby nedocházelo
k vůbec ţádným škodám, lze toto ustanovaní vyloţit extenzivně a odpovědět na výše
uvedenou otázku kladně. Se stejným přístupem se lze setkat v odborné literatuře, kde se
například v komentáři k tomuto ustanovení

uvádí, ţe „obecně lze konstatovat, ţe

odpovědným podle občanského zákoníku nebude ten, kdo si v občanskoprávním styku
počíná podle podmínek konkrétní situace natolik bedlivě (pozorně, ohleduplně), aby při
tom nezpůsobil škodu na zdraví, majetku, právech jiného, přírodě či ţivotním
prostředí“.44
V souvislosti s výše nastíněným povaţuji za nutné vytknout vztah mezi tímto
ustanovením a ustanoveními upravujícími odpovědnost za jiţ vzniklou škodu.
Ustanovení § 415 nezakládá totiţ samostatnou skutkovou podstatu odpovědnosti za
škodu, jak je někdy mylně dovozováno, nýbrţ porušení této povinnosti (namísto
porušení konkrétní zákonné či smluvní povinnosti) představuje protiprávní jednání,
které – je-li příčinou vzniku škody – znamená vznik odpovědnosti za škodu podle §
420.45 V souvislosti s tím nezbývá neţ zmínit, ţe důsledkem porušení prevenční
povinnosti na straně poškozeného můţe za splnění určitých okolností zakládat
spoluúčast na vzniklé škodě a potaţmo tak spoluodpovědnost podle § 441 OZ.
Obecná povinnost předcházet škodám podle ustanovení §415 OZ se v
případech posuzování, zda bylo v konkrétní věci postupováno protiprávně, aplikuje
pouze za předpokladu, ţe neexistuje konkrétní právní úprava, která by se vztahovala na
zkoumané jednání. Není-li tedy právního předpisu, který by například ukládal
zdravotnickým zařízením povinnost zajistit, aby nedocházelo k úrazům pacientů na
chodbách lůţkových oddělení, bude se případné nedodrţení takovéto konkrétně
nevymezené povinnosti posuzovat právě dle výše zmíněného ustanovení zakotvujícího
obecnou prevenční povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na

Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I § 1 až 459.
Komentář. 2.vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, 1188 s. ISBN 978-80-7400-108-6.
44

Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I § 1 až 459.
Komentář. 2.vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, 1188 s.
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majetku, na přírodě a ţivotním prostředí. Nepočíná-li si v takovém případě fyzická či
právnická osoba dostatečně opatrně a v důsledku takového jednání vznikne škoda,
hodnotí se toto jednání jako protiprávní a nastupuje obecná odpovědnost za škodu podle
ustanovení § 420 OZ.
Nedodrţení prevenční povinnosti je porušením právní povinnosti, které je dle §
420 OZ vyţadováno jako podmínka vzniku odpovědnosti za škodu. V rámci posuzování
předpokladů odpovědnosti dle tohoto ustanovení, které je zaloţeno na zásadě
presumovaného zavinění, je nutno vyřešit otázku, zda ono konkrétní porušení prevenční
povinnosti mělo za následek vznik škody, jinými slovy, zda by dodrţení prevenční
povinnosti bylo způsobilé vzniknuvší škodě zamezit. Je-li odpověď na dvě shora
zmíněné otázky negativní, nejsou pro nedostatek příčinné souvislosti mezi protiprávním
jednáním a škodou dány předpoklady odpovědnosti za škodu podle ustanovení § 420
OZ.
Odpověď na otázku, jak by si měl subjekt občanskoprávního vztahu počínat, aby
dostál své prevenční povinnosti, je třeba hledat vţdy se zřetelem na konkrétní okolnosti
daného případu. Obecně se však vyţaduje zachovat při jednání takový stupeň
opatrnosti, pečlivosti a ohleduplnosti, který je způsobilý zamezit vzniku daných škod.
Jde o běţnou míru opatrnosti, nikoliv o bezbřehou povinnost předvídat a předejít
veškerým moţným škodám v budoucnu.
Pro ilustraci si dovolím uvést jeden konkrétní případ , který z hlediska moţného
porušení prevenční povinnosti zdravotnického personálu posuzoval Nejvyšší soud46. V
onom případě šlo o následující skutkové okolnosti, jak byly zjištěny v řízení před
soudem prvního stupně:
Ţalobkyně prodělávala rizikové těhotenství a byla hospitalizována na
gynekologicko-porodnickém oddělení ţalované nemocnice. Zhruba hodinu poté, co u ní
začaly porodní kontrakce, byla přeloţena na porodní sál. Byla jí zavedena infuze s
lékem, který tlumí děloţní kontrakce, MUDr. H. provedl v 7.15 hodin dirupci vaku blan
a po odtoku plodové vody sálová sestra zkontrolovala infuzi a ozvy plodu a odnesla
potřísněné prostěradlo ze sálu. V době, kdy byla ţalobkyně na porodním sálu sama,
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. června 2002, sp. zn. 25 Cdo 1400/2000
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vstala z porodního lůţka, odstranila z okna síť proti hmyzu a z tohoto okna, jeţ se
nacházelo ve třetím patře budovy ţalované nemocnice, vyskočila. V 7.45 hodin jiţ byla
nalezena venku pod oknem a po převozu na chirurgickou ambulanci došlo k porodu
mrtvého dítěte. Pádem z okna utrpěla váţná poranění nohou a má trvalé následky.
Ţalobkyně v posuzované době netrpěla duševní poruchou, ale k jejímu skoku z okna
došlo v tzv. kvalitativní poruše vědomí, kdy člověk není schopen své jednání motivovat
a můţe jednat proti svým zájmům. Příčinou této poruchy bylo zřejmě tělesné vyčerpání
spojené s porodem a svou roli moţná sehrál i psychický stres z nepříznivé rodinné
situace.
Soud prvního stupně v souladu s §868 OZ na případ aplikoval ustanovení § 421
odst. 1 OZ ve znění účinném do 31.12.1991, podle nějţ organizace odpovídá občanovi
za škodu, kterou mu způsobila porušením právní povinnosti. Soud prvního stupně tedy
zjišťoval, zda škoda, jejíţ náhradu ţalobkyně nárokovala, vznikla v příčinné souvislosti
s tím, ţe předmětná nemocnice porušila některou ze svých právních povinností.
Soud prvního stupně se tedy v prvé řadě zaměřil na zodpovězení otázky, zda
nemocnice tím, ţe ponechala ţalobkyni určitou dobu – v daném případě necelých 30
minut, na porodním sále bez dozoru, porušila některou ze svých právních povinností.
Neexistuje ţádný právní předpis, který by ukládal zabezpečit okna ani zajistit
nepřetrţitou přítomnost zdravotnického personálu na porodním sále. Nepřetrţitá
přítomnost ošetřujícího personálu u rodičky je nezbytná aţ v druhé době porodní, která
však v době skoku u ţalobkyně ještě nenastala.
Ţalobkyní tvrzený špatný psychický stav způsobený komplikovanou osobní
situací však ţalobkyně nedala zdravotnickému personálu znát a personál na ni tedy
nemohl pozorovat známky rozrušení, které by mohly vést k nepředvídatelnému jednání,
které by vyţadovalo zvýšenou pozornost a péči o ţalobkyni. Kvalitativní porucha
vědomí navíc nastala u ţalobkyně náhle, takţe soud prvního stupně dovodil, ţe z tohoto
hlediska nebyla nutná zvýšená péče o ţalobkyni v tom ohledu, ţe by u ní od počátku
porodu musel nepřetrţitě někdo být.
Znalecké posudky, jeţ byly v souvislosti s tímto případem vypracovány, dospěly
k závěrům, ţe lékaři postupovali podle současných poznatků lékařské vědy a přítomnost
lékařů a sálové sestry odpovídala potřebám tohoto porodu. Soud prvního stupně tedy
dovodil, ţe k porušení právní povinnosti na straně ţalované nedošlo. Odvolací soud
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rozsudek soudu prvního stupně potvrdil s tím, ţe neshledal důvodnou námitku
ţalobkyně, ţe jí měla být věnována kvůli silným bolestem zvýšená pozornost, neboť jí
byl aplikován v infuzi lék tlumící bolesti, a její chování při porodu nebylo nijak
výjimečné, a nebyl tedy dán důvod k mimořádným opatřením.
Proti tomuto rozsudku podala ţalobkyně dovolání, ve kterém namítla, ţe se
soudy obou stupňů nevypořádaly s jejím tvrzením, zda ze strany nemocnice nedošlo k
pochybení, spočívajícím v porušení povinnosti předcházet škodě. Nejvyšší soud dal za
pravdu soudům prvního a druhého stupně, kdyţ dovolání označil za neopodstatněné a
věc uzavřel s tím, ţe jestliţe si pacientka v porodnici vlastním jednáním v náhlé tzv.
kvalitativní poruše vědomí způsobila újmu na zdraví, bylo by moţno usuzovat na
porušení prevenční povinnosti ošetřujícího personálu, pokud zde existovaly konkrétní
okolnosti, které jej měly vést k nepřetrţitému dohledu nad pacientkou či k jiným
zvláštním opatřením způsobilým zabránit jí v moţnosti provést nepředvídatelný čin
vedoucí k újmě na zdraví.
Shora uvedený výklad byl věnován tzv. obecné prevenční povinnosti. Občanský
zákoník však zakotvuje v ustanovení § 417 i prevenční povinnost zvláštní, která sice v
souvislosti s poskytováním lékařské péče nenachází příliš široké uplatnění, pro úplnost
je však třeba ji zmínit.
První odstavec výše uvedeného ustanovení ukládá kaţdému, komu hrozí škoda,
zakročit k jejímu odvrácení způsobem přiměřeným okolnostem ohroţení. Druhý
odstavec téhoţ ustanovení stanoví, ţe jde-li o váţné ohroţení, má ohroţený právo se
domáhat, aby soud uloţil provést vhodné a přiměřené opatření k odvracení hrozící
škody. Subjektem, kterému je zde uloţena povinnost zasáhnout, je tedy ten, komu jiţ
škoda hrozí, a to i v případě, ţe toto ohroţení vyvolal sám.

Pro případ, ţe ohroţený

subjekt nevyhoví této zakročovací povinnosti, nejsou ţádné sankce stanoveny. Danému
subjektu tak vznikne škoda, za kterou pak můţe v závislosti na konkrétních okolnostech
případu a dojde – li k naplnění předpokladů ustanovení § 441 OZ odpovídat buď zčásti
nebo úplně sám.
Občanský zákoník v této hlavě obsahuje i mechanizmus zproštění odpovědnosti
za škodu, a to v ustanovení § 418. Toto ustanovení odpovídá potřebě předcházet
škodám a ulehčuje situaci subjektům, které svým aktivním a společensky ţádoucím
jednáním odvracejí hrozící škodu či alespoň minimalizují její rozsah.
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Výše uvedené ustanovení vymezuje dva případy zproštění odpovědnosti za
škodu, z nichţ se pro jeden vţilo označení krajní nouze a pro druhý z nich je
charakteristický legální pojem nutné obrany. Obojí tato úprava je v zájmu jednotnosti
právního řádu provedena v souladu s úpravami v trestním zákoně.
Z odpovědnosti se vylučuje ten, kdo způsobil škodu, kdyţ odvracel hrozící
nebezpečí, které sám nevyvolal a které mohlo způsobit závaţnější následky. Toto
ustanovení má působit výchovně v tom smyslu, aby fyzická osoba neváhala zabránit
hrozící značné škodě i za cenu toho, ţe přitom způsobí škodu méně závaţnou. 47
Pro účely této práce však nepovaţuji za praktické se tomuto institutu hlouběji
věnovat. Pokud by totiţ například během ţivotazachraňujícího lékařského zákroku
došlo k doprovodné škodě na zdraví, typicky ke zlomení ţebra během masáţe při
zástavě srdce, bude se posuzovat, zda lékař při zákroku postupoval lege artis, a pokud
ano, nebude zde zaloţena odpovědnost za škodu v důsledku nesplnění podmínky
porušení právní povinnosti.

4.3.

OBECNÁ ODPOVĚDNOST PODLE § 420 OZ
Oddíl první hlavy druhé části šesté občanského zákoníku je nazván Obecná

odpovědnost a vymezuje dvě skutkové podstaty, z nichţ o obecné povaze první z nich
nelze mít pochybnosti, druhá se však týká škody způsobené provozní činností a
připomíná tak svým charakterem spíše případy zvláštní odpovědnosti za škodu.
Ustanovení §420 odst. 1 stanoví, ţe kaţdý odpovídá za škodu, kterou způsobil
porušením právní povinnosti. Podle druhého odstavce citovaného ustanovení je škoda
způsobena právnickou osobou anebo fyzickou osobou, kdyţ byla způsobena při jejich
činnosti těmi, které k této činnosti pouţili. Tyto osoby samy za škodu takto způsobenou
podle občanského zákoníku neodpovídají; jejich odpovědnost podle pracovněprávních
předpisů není tím dotčena. Podle odstavce třetího téhoţ ustanovení se odpovědnosti
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zprostí ten, kdo prokáţe, ţe škodu nezavinil. Základními předpoklady odpovědnosti za
škodu tedy jsou porušení právní povinnosti, vzniklá škoda, příčinná souvislost mezi
porušením právní povinnosti a škodou a nakonec zavinění.

4.3.1. PORUŠENÍ PRÁVNÍ POVINNOSTI
Právní povinnost lze definovat jako nutnost jednat určitým způsobem, přičemţ
tato nutnost vyplývá pro právní subjekty z právních předpisů, a to pod hrozbou sankce.
Tyto povinnosti mohou spočívat buď v konání či nekonání, které odpovídá poţadavku
něco strpět. Občanskoprávní povinností je potom míra nutnosti určitého chování,
stanovená občanským právem.48
Porušením takové právní povinnosti je tedy jakékoli jiné chování, neţ jaké
občanské právo stanovuje jako pro daný případ jako ţádoucí. Předpokladem pro vznik
obecné odpovědnosti za škodu podle občanského zákoníku je však porušení jakékoli
právní povinnosti, a to nejen povinnosti stanovené předpisy občanského práva, ale i
předpisy veřejnoprávními, předpisy kladoucími poţadavky na zajištění hygieny či
například metodicky správné provedení určitého zákroku.

4.3.2. ŠKODA
Pojem škody je vykládán jako újma, která nastala v majetkové sféře
poškozeného a která je objektivně vyjádřena všeobecným ekvivalentem (penězi).49
Samotná definice škody v občanském zákoníku chybí, výše uvedený závěr však lze
učinit na základě výkladu určitých jeho ustanovení, zejména těch o náhradě škody.
Ustanovení § 442 zakotvuje pravidlo, ţe se hradí skutečná škoda a to, co poškozenému

Knappová,M., Povinnost a odpovědnost v občanském právu. Praha: Eurolex Bohemia,
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ušlo (ušlý zisk), s tím, ţe škoda se v zásadě hradí v penězích. Toto ustanovení je nadáno
kogentní povahou, takţe vylučuje moţnost stran omezit nebo rozšířit obsah náhrady
škody. Ustanovení § 443 se zabývá určováním výše škody na věci, ustanovení § 444
zakotvuje, ţe při škodě na zdraví se jednorázově odškodňují bolesti a poškozeného a
ztíţení jeho společenského uplatnění a ve třetím odstavci téhoţ ustanovení je zakotveno
odškodnění pozůstalých za škodu usmrcením. V souvislosti se škodou na zdraví řeší
ustanovení § 445 ztrátu na výdělku.
Lze se tedy ztotoţnit se všeobecně přijímanými závěry, 50 ţe striktně vzato ve
smyslu odpovědnosti za škodu podle občanského zákoníku se rozlišuje škoda na věci,
na majetku a škoda na zdraví, přičemţ z hlediska odpovědnosti za škodu není škodou
újma ve smyslu § 13 odst. 2 a 3 OZ, byť je za ni poskytováno peněţité plnění.
Platný občanský zákoník do obsahu pojmu škody nemajetkovou neboli
nehmotnou či imateriální újmu nezapočítává, to však neznamená, ţe by vůbec
negarantoval její odškodnění. Pomineme – li malou lingvistickou nesrovnalost týkající
se skutečnosti, ţe odškodňujeme něco, co vlastně v úzkém slova smyslu škodou není,
můţeme říci, ţe nemajetková újma se odškodňuje jen v případech výslovně uvedených.
Těmito případy je právě výše zmíněné ustanovení § 13 OZ týkající se zásahu do
osobnostních práv, nebo například odškodnění bolestí a ztíţení společenského uplatnění
podle § 444 OZ.
Ustanovení §442 OZ obsahuje základní třídění škody, a to na škodu skutečnou
(damnum emergens) a ušlý zisk (lucrum cessans). Vztah mezi těmito dvěma formami
škody zdařile vystihnul ve své judikatuře Nejvyšší soud, kdyţ vyjádřil ţe obě tyto
formy škody jsou v zásadě rovnocenné a existence jedné z nich není podle platného
práva podmínkou vzniku a uplatnění druhé formy. Z platného práva nelze tedy dovodit,
ţe by podmínkou odpovědnosti za škodu ve formě ušlého zisku byl téţ vznik skutečné
škody.51
V ţivotě tedy mohou nastat různé situace, kdy na povaze zásahu škodní události
či protiprávního úkonu do majetkové sféry poškozeného můţe vzniknout jak skutečná
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škoda a současně ušlý zisk, tak i pouze skutečná škoda či pouze ušlý zisk. Skutečnou
škodou se rozumí majetková újma, kterou lze vyjádřit v penězích, přičemţ tato újma
musí postihnout v důsledku protiprávního úkonu či škodní události jiţ existující majetek
poškozeného. Zásah do tohoto v momentě škodní události či protiprávního úkonu jiţ
stávajícího majetku můţe mít podobu zničení, zmenšení, sníţení či jakéhokoli jiného
znehodnocení tohoto majetku. Za ušlý zisk se povaţuje rovněţ majetková újma
vyjádřitelná v penězích, která však na rozdíl od předchozího případu postihla
majetkovou sféru poškozeného tak, ţe v důsledku protiprávního úkonu či škodní
události nedošlo ke zvětšení majetku poškozeného. Pro účely náhrady škody je tak
v tomto případě nutné vyjádřit v penězích objem majetku, který nevznikl, tedy vyčíslit
něco, co neexistuje a nikdy neexistovalo, coţ můţe někdy v praxi činit problémy.
K problematice určení výše ušlého zisku se ve výše citovaném rozhodnutí Nejvyšší
soud vyjádřil v tom smyslu, ţe stanovení výše ušlého zisku není libovolné a musí být
provedeno tak, aby byla zjištěna pravděpodobná výše blíţící se podle běţného
uvaţování jistotě. 52 Ţalobce by v případě uplatnění nároku na náhradu škody ve formě
ušlého zisku musel přesvědčivě doloţit, ţe by vzhledem k obvyklému chodu věcí mohl
očekávat právě takové zvětšení svého majetku, v jaké výši poţaduje náhradu škody –
ušlého zisku. Co se týká vypočítávání ušlého zisku, vyčílsuje se ke dni podání ţaloby na
náhradu škody.
Škoda způsobená lékařským zákrokem, či obecně při poskytování zdravotní
péče, můţe mít mnoho podob. Nejčastěji se bude zřejmě jednat o škodu na zdraví či o
újmu způsobenou zásahem do osobnostních práv zakotvených v ustanovení § 11 a násl.
OZ, ať uţ v souvislosti s nesprávným nakládáním s citlivými údaji o zdravotním stavu
pacienta, či například za situace, dojde-li k lékařskému zákroku, byť bezchybnému a
s dobrými výsledky pro pacienta, ale provedenému bez řádného poučení pacienta a bez
jeho souhlasu.
Za škodu na zdraví je moţno povaţovat nejen zhoršení zdravotního stavu
pacienta, ale v určitých případech i jeho nezlepšení. Lze si však představit případy, kdy
se soud při zjišťování existence škody bude muset potýkat s nelehkými otázkami, a to
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leckdy nejen ve skutkově-právní rovině, ale i na etické úrovni. Představme si situace,
kdy musí soudy rozhodovat o takzvaných wrongful birth ţalobách, jeţ se zakládají na
nároku rodičů na náhradu škody, která jim měla být způsobena narozením
neplánovaného dítěte, které se narodilo například v důsledku chybně provedené
sterilizace.
Nahlíţeno z úhlu pohledu ţalobce je věc jasná: ţalobci udělali vše proto, aby
narození dítěte zabránili, a spolehli se přitom na určitý lékařský zákrok, který je v dané
zemi legální a podléhá jistým standardům, které měly být zaručeny. Na straně lékaře
však došlo k pochybení, ať jiţ v podobě technicky chybně provedeného zákroku, či
v podobě nedostatečného poučení, či kombinace obojího. V příčinné souvislosti s tímto
prokazatelným pochybením došlo k otěhotnění a k narození dítěte, uvaţujme, ţe
zdravého. Pro ţalobce to však představuje nechtěný následek, který s sebou nese
několik moţných nároků, v praxi se vznášejí nároky na náhradu tělesných, duševních a
zejména finančních újem, které rodičům vznikly v souvislosti s narozením dítěte.
Soudy se v takovýchto případech musejí vypořádat s otázkou, zda taková
skutečnost opravdu škodou je, a pokud ano, jak ji nahrazovat. Dochází zde ke střetu
dvou přístupů, kdy jedním z nich je prosté dosazení proměnných do vzorce pro určení
odpovědnosti za škodu a potřebou chránit určité hodnoty a společenské zájmy. Soudy
zemí západní Evropy jsou nuceny těmto nelehkým otázkám ve větší míře čelit přibliţně
od 60. let 20. století a jejich přístup se země od země liší, a dokonce ani v jednotlivých
zemích není judikatura vlivem času zcela konstantní.
Poměrně ustálenou judikaturu k této problematice nalezneme ve Spolkové
republice Německo, kde soudy přijímají názor, ţe je moţné rozlišovat mezi narozením
dítěte, které vznik škody

nepředstavuje, a neplánovaným narozením dítěte, které

nahraditelnou škodu představovat můţe. Tuto praxi neprolomilo ani rozhodnutí tamního
ústavního soudu, který konstatoval, ţe z hlediska ústavního práva je nepřípustné
povaţovat existenci dítěte jako důvod vzniku škody.
Ústavní soud však připustil, ţe škodu sice nepředstavuje narození dítěte samo o
sobě, ale náklady, které je nutno vynaloţit na jeho výţivu a podobně, a v těchto
případech pracuje tedy s jakýmsi umělým rozdělením osobnostní jednoty. Díky tomuto
přístupu můţe soud navázat náhradu škody na vyţivovací povinnost, aniţ by trpěla
osobnost dítěte, které je konfrontováno se skutečností, ţe je na světě neplánovaně a
39

nechtěně, či to mělo nepříznivé účinky na samotnou existenci dítěte. Tento soud dále
judikoval, ţe uznáním výţivného pro takto neplánovaně narozené dítě za nahraditelnou
škodu netrpí důstojnost lidské bytosti.
Východiskem pro určení, ţe po právní stránce se v případě výdajů na výţivné
jedná o nahraditelnou škodu, je smluvní odpovědnost lékaře za splnění medicínských
poţadavků, které jsou na něj kladeny s cílem dosáhnout poţadovaných výsledků. Tato
smluvní odpovědnost vyplývá pro lékaře ze závazkových vztahů, které jsou v souladu
s platným právem a jejich předmět plnění, kterým je v daném případě dosaţení
neplodnosti, je rovněţ legální. Má – li tedy lékař plnit určité úkoly v rámci závazkového
právního vztahu k dosaţení dovoleného výsledku, je ţádoucí, aby za takovéto jednání
nesl odpovědnost.
Pro ilustraci uvádím případ53 z počátku devadesátých let, který byl řešen jak
v rámci občanského soudního řízení, tak k ústavní stíţnosti ţalovaného rovněţ i před
německým ústavním soudem.
Skutkový stav se zakládal na tom, ţe se manţel ţalobkyně obrátil ve věci
plánovaného rodičovství na ţalovaného – urologa, jenţ mu na jeho ţádost provedl
sterilizaci, která se však nezdařila. Po zákroku podstoupil manţel ţalobkyně u
ţalovaného vyšetření, přičemţ během jednoho z nich spermiogram vykazoval vysoký
počet pohyblivých spermií, ale během druhého jiţ ukazoval nepřítomnost spermií
v ejakulátu. Na základě těchto vyšetření bylo manţelu ţalobkyně, otci tří dětí, řečeno,
ţe bylo dosaţeno poţadovaného výsledku, a ţe se můţe povaţovat za neplodného. O
dva měsíce později zjistila ţalobkyně, ţe je počtvrté těhotná a v této souvislosti
provedený třetí spermiogram ukázal, ţe je manţel ţalobkyně plně plodný. Ţalobkyně
tedy vznesla vůči lékaři nárok na náhradu škody, kterou představují náklady na výţivu
dítěte, a dále bolestné za neţádoucí těhotenství a porod.
Soud konstatoval, ţe mezi lékařem a manţelem ţalobkyně existoval závazkový
vztah a v jeho rámci lékař porušil svou povinnost tím, ţe nepostupoval v souladu
s dosavadními poznatky lékařské vědy a dostatečně manţela ţalobkyně nepoučil o
výsledku zákroku. Svou roli sehrála i skutečnost, ţe zákrok byl proveden nikoli ze
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zdravotních důvodů, ale na jinak motivovanou ţádost pacienta.
Soud nároku ţalobkyně vyhověl do té míry, ţe uloţil ţalovanému povinnost
zaplatit ţalobkyni výţivné jako pro nemanţelské dítě54 navýšené o 70% jako náklady
spojené s osobní péčí o dítě. Soud dále ţalobkyni přiznal bolestné ve výši 6.000
německých marek. Soud v občanskoprávním řízení vyhodnotil nechtěné těhotenství a
porod jako zásah do tělesné integrity, jenţ je moţno povaţovat za újmu na zdraví a
tudíţ za imateriální újmu, s jejímţ odškodněním BGB55 počítá. Další škodu, jíţ je
potřeba nahradit, spatřoval soud v nákladech na výţivu, které ţalobkyni vznikly
v souvislosti s neplánovaným narozením dítěte. Soud zdůraznil, ţe je třeba rozlišovat
mezi samotnou existencí dítěte a ekonomickou zátěţí, kterou svým rodičům přivodí, a
kterou na rozdíl od samotného bytí dítěte za újmu povaţovat lze. Soud se ztotoţnil
s argumentem, ţe přesun ekonomické zátěţe, kterou dítě představuje, z rodičů na
ţalovaného, můţe mít pozitivní vliv na vztah rodičů k dítěti. Koneckonců rozhodnutí
manţela ţalobkyně podstoupit výše uvedený zákrok bylo motivováno zejména
ekonomickými důvody.

4.3.3. PŘÍČINNÁ SOUVISLOST
Příčinná souvislost neboli kauzální nexus je, jakoţto spojovací prvek mezi porušením
právní povinnosti, resp. škodní událostí a škodou, nezbytným předpokladem
odpovědnosti za škodu. Příčinná souvislost je tímto esenciálním předpokladem jak

Podle BGB se zásadně nečiní rozdíly mezi manželskými a nemanželskými dětmi,
minimální výše výživného je však v praxi německými soudy často vyměřována podle tzv.
Düsseldorfských tabulek, které sice nemají právní sílu zákona, ale slouží jako směrnice, kdy se
konkrétní částka odvíjí od věku dítěte, a od čistého příjmu povinného. Institut výživného pro
nemanželské dítě je zde však zakotven pro ty případy, kdy oprávněný nemá možnost určit příjem
povinného. V těchto případech se uplatňují sazby vypočítané pouze podle věku dítěte a příjem
povinného se nezohledňuje.
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v případech subjektivní odpovědnosti, tak v případech odpovědnosti objektivní, kde se
pro vznik odpovědnosti nevyţaduje zavinění.
V občanském zákoníku definici příčinné souvislosti nenalezneme, ačkoli se
s její existencí v některých jeho ustanoveních výslovně počítá (např. § 420 „…za
škodu, kterou způsobil“).
Příčinná souvislost představuje vztah příčiny a následku mezi porušením právní
povinnosti či škodní událostí a vznikem škody. Prokázání existence příčinné souvislosti
zatěţuje poškozeného, přičemţ je třeba mít na paměti, ţe se jedná o otázku skutkovou.
Kauzální nexus je jakoţto condicio sine qua non odpovědnosti za škodu vţdy
potřeba postavit najisto, a proto musí být bezpečně prokázána a nestačí pouhá
pravděpodobnost příčinné souvislosti či okolnosti nasvědčující její existenci.56
Souvislost mezi příčinou a následkem lze zjišťovat pomocí několika hledisek, tento
vztah lze posuzovat jak z věcného, tak z časového hlediska. Rozhodující je však
souvislost věcná, souvislost časová můţe být pomocníkem při zjišťování souvislosti
věcné.
Ţivot však přináší nejrůznější situace a jen málokdy lze tvrdit, ţe určitý
následek způsobila právě jedna skutečnost, tedy ţe k němu vedla pouze jedna příčina,
kterou je eventuálně moţné přičíst jednomu odpovědnostnímu subjektu.
Ústřední otázkou příčinné souvislosti v občanském právu zůstává, podle jakých
kritérií ze vzájemně působícího a v praxi velmi sloţitého komplexu příčin, které
koneckonců všechny vedly v konkrétním případě ke vzniku škody, určit tu, která je
z hlediska norem občanského práva upravujících odpovědnost za škodu příčinou, a
jejíhoţ nositele je jednak na místě prostřednictvím vzniku povinnosti náhrady
v majetkové sféře postihnout, jednak na něj prostřednictvím takto vzniklé povinnosti
k náhradě zároveň z preventivně výchovného hlediska pozitivně působit.57
Soud tedy při zkoumání příčinné souvislosti stojí před úkolem, jehoţ obsahem je
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oddělit z celého komplexu moţných příčin a následků tu příčinu, resp. příčiny, které
jsou z občanskoprávního hlediska relevantní pro daný občanskoprávně relevantní
následek. Pro tento postup se v teorii i praxi vţilo označení izolace příčiny a následku.
Dá se říci, ţe izolace škody či nemajetkové újmy obvykle pro soudy nepředstavuje
velké potíţe. Ty naopak zpravidla nastávají v některých skutkově sloţitějších případech,
kde není tak snadné určit, která příčina byla z hlediska zkoumaného následku relevantní
a rozhodující, tedy ten protiprávní úkon či zákonem kvalifikovanou zvláštní škodní
událost, která se na vzniku škody či nemajetkové újmy podílela nejvýznamnější měrou.
Soud se tedy zaměřuje na posuzování, zda daný protiprávní úkon či zákonem
kvalifikovaná škodní událost, které časově předcházely vzniku škody nebo nemajetkové
újmy, jsou v posuzovaném případě opravdu relevantní příčinou vzniklého škodního
následku, tedy zda by bez tohoto úkonu či události k tomuto následku nedošlo. Dojde-li
soud k závěru, ţe vzhledem k danému následku existovaly dvě nebo dokonce více
právně relevantních příčin, které lze přičíst dvěma nebo více osobám, musí soud
odstupňovat význam kaţdé z těchto příčin pro vznik škody (tzv. gradace příčinné
souvislosti).
Právě tato gradace příčinné souvislosti bývá v praxi leckdy velice obtíţná.
V souvislosti s tím se rozvinula řada teorií zabývajících se zjišťováním relevance
jednotlivých příčin vedoucích k danému škodnímu následku, z nichţ praktické uplatnění
nacházejí zejména dvě z nich, a to je teorie podmínky – conditio sine qua non, jeţ je
charakteristická pro trestní právo, a teorie adekvátní příčinné souvislosti.
Teorie podmínky je zaloţena na pluralitě protiprávních úkonů či škodních
událostí, přičemţ všechny jsou si rovnocenné v tom smyslu, ţe bez ţádné z nich by
daná škoda či nemajetková újma jako následek nevznikla. Tato teorie nezohledňuje, ţe
některá z příčin se můţe na vzniku následku podílet vyšší měrou neţ příčina jiná. Tato
teorie nalézá uplatnění především v trestním právu, v němţ je trestněprávní
odpovědnost zaloţena výlučně na principu zavinění.
Naproti tomu teorie adekvátní příčinné souvislosti vychází z odlišných
východisek. Podle teorie adekvátní příčinné souvislosti je škoda v konkrétním případě
způsobena protiprávním úkonem nebo zákonem kvalifikovanou zvláštní škodní událostí
tehdy, jestliţe protiprávní úkon nebo kvalifikovaná škodní událost jsou nejen
podmínkami určité škody, nýbrţ mají – li zároveň podle obvyklého (přirozeného) chodu
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věcí i podle obecné zkušenosti zpravidla – typicky (generálně) za následek způsobení
této škody. Pouze takový protiprávní úkon či taková škodní událost jsou adekvátními, a
tím právně významnými – relevantními příčinami škody, a tudíţ dostatečnými důvody
vzniku občanskoprávní odpovědnosti za ni. 58
Postup podle této teorie předpokládá nutnost zabývat se v konkrétním případě
tím, jak vypadá obvyklý chod věcí, tedy posuzovat věc z hlediska předvídatelnosti
daného následku, tedy nakolik byl škodní následek v době protiprávního úkonu či
škodní události pro škůdce předvídatelný.
Tuto předvídatelnost je však namístě posuzovat objektivně a vzhledem ke
kaţdému konkrétnímu škůdci zvlášť s ohledem na jeho subjektivní moţnosti a
schopnosti, neboť co se jednomu jeví (nebo by se jevit mělo) díky jeho profesním
zkušenostem jako zřejmý následek, pro druhého můţe být překvapujícím vyústěním
situace. Soud tedy posuzuje, zda škoda byla předvídatelná pro kaţdou řádně a rozumně
jednající právnickou či fyzickou osobu, která by se v době způsobení škody ocitla na
místě škůdce a v jeho pozici, přičemţ tato míra předvídatelnosti bude u různých osob
různá. Zohlednění této skutečnosti přispívá k naplnění preventivně výchovného cíle
institutu odpovědnosti za škodu, protoţe tak působí na škůdce, jenţ můţe dané následky
předvídat, a který je schopen ovlivnit svým jednáním jejich odvrácení.
Toto chápání příčinné souvislosti, které klade důraz na předvídatelnost následku,
nachází své vyjádření v ustanovení § 379 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Je
zde mimo jiné zakotveno, ţe se nenahrazuje škoda, jeţ převyšuje škodu, kterou v době
vzniku závazkového vztahu povinná strana jako moţný důsledek porušení své
povinnosti předvídala, nebo kterou bylo moţno předvídat s přihlédnutm ke
skutečnostem, jeţ v uvedené době povinná strana znala nebo měla znát při obvyklé péči.
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4.3.3.1. PŘÍČINNÁ SOUVISLOST V JUDIKATUŘE Z OBLASTI MEDICÍNSKÉHO PRÁVA.
Nejvyšší soud judikoval59, ţe příčinná souvislost mezi léčebným postupem,
který nebyl lege artis, a škodou na zdraví pacienta (jako jedna ze základních podmnek
obecné odpovědnosti za škodu) musí být najisto postavena; důkazní břemeno nese
ţalobce. Ve výše uvedené věci se ţalobkyně domáhaly na dvou zdravotnických
zařízeních zaplacení určité sumy z titulu náhrady nákladů na výţivu pozůstalých
s příslušenstvím. Soud prvního stupně vyšel z následujících skutkových zjištění:
Ţalobkyně jsou pozůstalé po L.V., jenţ zemřel v nemocnici Š. Příčinou byl septický
šok, vyvolaný bakterií Streptococcus pyogenes, subtyp M1. Sepse se vyvinula
z hnisavého zánětu na prstě levé ruky, který si L.V. nejprve ošetřil sám, aniţ by
vyhledal lékařskou pomoc, a při pozdějších vyšetřeních na něj nepoukázal. Kdyţ poté
L.V. navštívil zdravotnické zařízení prvního ţalovaného, stěţoval si na bolest v pravém
rameni a stalo se, ţe mu zde bylo nesprávně diagnostikováno degenerativní onemocnění
ramenního kloubu a na základě toho poskytnuto ošetření. Bolesti L.V. však neustoupily
a první ţalovaný poslal ještě týţ den L.V. na konziliární vyšetření do nemocnice
druhého ţalovaného. Tam ošetřující lékař dospěl k závěru, ţe projevy na těle L.V. jsou
alergickou reakcí na předepsané léky, které tedy vysadil, a předepsal jiné, nicméně
chybnou diagnózu nenapravil. Dva dny nato byl L.V. převezen rychlou záchrannou
sluţbou do nemocnice druhého ţalovaného a odsud byl pak převezen uţ v terminálním
stadiu septického šoku do nemocnice Š, kde následujícího dne zemřel. Ze znaleckého
posudku a výpovědi předsedy znalecké komise vyplynulo následující: Postupy při
ošetření L.V. nebyly správné, od počátku byla stanovena mylná diagnóza a z toho
důvodu nebylo zahájeno protizánětlivé léčení. Nemocný měl příznaky celkového
onemocnění organismu, léčba měla být zahájena ihned, avšak ani v případě včasného
zjištění diagnózy a okamţitého zahájení správné léčby by léčba nemusela být úspěšná,
nemusela vést k vyléčení pacienta a zabránit tak jeho úmrtí.60
Soud prvního stupně věc posoudil podle ustanovení §420 OZ a ţalobu v celém
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rozsahu zamítl, přičemţ v odůvodnění uvedl, ţe první ţalovaný se ţádného porušení
právní povinnosti nedopustil, neboť jako obvodní lékař provedl klasické ošetření, při
němţ nebylo moţno příčinu onemocnění zjistit. Svým povinnostem dostál tím, ţe
odeslal L.V. na konziliární vyšetření. U druhého ţalovaného shledal soud porušení
právní povinnosti vyplývající ze zákona o péči o zdraví lidu v tom, ţe tento ţalovaný
pokračoval v léčbě bez dalších diagnostických vyšetřeních podle mylné diagnózy, a to i
přes přetrvávající nepříznivý stav nemocného. S ohledem na to, ţe došlo k úmrtí
v důsledku natolik ojedinělého onemocnění, ţe i při počátečním stanovení správné
diagnózy mohl pacient zemřít, soud prvního stupně došel k závěru, ţe v daném případě
nebyla jednoznačně prokázána příčinná souvislost mezi nesprávným postupem lékařů
druhého ţalovaného a úmrtím L.V.
K odvolání ţalobkyň se věc dostala před soud druhého stupně, který rozsudek
soudu prvního stupně potvrdil a s jeho závěry se ztotoţnil s tím rozdílem, ţe soud
druhého stupně shledal porušení právní povinnosti uloţené zákonem o péči o zdraví lidu
i na straně prvního ţalovaného, neboť správnou diagnózu bylo moţno určit podle stavu,
v jakém se L.V. nacházel.
Proti tomuto rozsudku podaly ţalobkyně dovolání k Nejvyššímu soudu, kde
namítaly, ţe i kdyţ bylo znalecky prokázáno, ţe jednou z podstatných příčin úmrtí byla
chybná léčba na základě mylné diagnózy, soud toto dostatečně nezohlednil, přičemţ se
přiklonil k tomu ze znaleckých posudků, který pro ţalobkyně vyzněl nevýhodně.
Nejvyšší soud

zrekapituloval, ţe nezbytnými předpoklady pro vznik

odpovědnosti podle § 420 OZ je porušení právní povinnosti, vznik škody a příčinná
souvislost mezi tímto porušením právní povinnosti a škodou a dále zavinění škůdce,
které se předpokládá, a v daném případě se zaměřil zejména na zkoumání existence
příčinné souvislosti.
Nejvyšší soud vyhodnotil, ţe léčebný postup non lege artis byl jednou z více
příčin úmrtí L.V., neboť primární příčinou bylo bakteriální onemocnění, jímţ byl L.V.
postiţen ještě před tím, neţ se nechal u ţalovaných poprvé ošetřit a tuto skutečnost tedy
nelze přičítat k tíţi ţalovaným. Soud v odůvodnění tohoto rozhodnutí judikoval, ţe „pro
zaloţení jejich odpovědnosti je podstatné, zda zjištěná pochybení při léčbě tohoto
chorobného stavu pacienta byla alespoň jednou z příčin jeho úmrtí, a to příčinou
důleţitou, podstatnou a značnou, bez níţ by ke smrti pacienta nedošlo. V daném případě
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je totiţ třeba vycházet z toho, ţe ţalovaní nemohou odpovídat za poškození zdraví L.V.
vzniklé bakteriálním onemocněním, nýbrţ jejich odpovědnost můţe být dána, pokud
škodlivý následek (smrt pacienta) byl způsoben nesprávně vedeným způsobem léčby
tohoto onemocnění.“ Tato příčinná souvislost však musí být postavena najisto a důkazní
břemeno v tomto směru nese ţalobce. Vzhledem k tomu, ţe se v dané věci jednalo o
natolik vzácné onemocnění, ţe nebylo moţné jednoznačně odhadnout, zda by k úmrtí
nedošlo i v případě, ţe by v daném okamţiku ţalovaní správně určili diagnózu, resp. na
základě této správné diagnózy zahájili odpovídající léčbu, ţalobci důkazní břemeno
neunesli.
Ve výše uvedeném klíčovém rozhodnutí je tedy zformulována stěţejní zásada
týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou lékařským zákrokem, a to ţe příčinná
souvislost mezi lékařským zákrokem provedeným non lege artis a škodou na zdraví
musí být příčinná souvislost postavena najisto.
Otázkou však zůstává, nakolik je moţné příčinnou souvislost mezi postupem
non lege artis a škodou na zdraví takto bezpečně zjistit. Ve výše uvedeném rozhodnutí
soud argumentoval tím, ţe i kdyţ lékaři postupovali non lege artis, neboť stanovili
chybnou diagnózu a na jejím základě prováděli neúspěšnou léčbu, která nevedla
k uzdravení pacienta, jenţ nakonec svému onemocnění podlehnul, ţalobkyně nedovedly
prokázat, ţe by tomuto onemocnění nepodlehnul i za situace, kdyby lékaři od počátku
postupovali lege artis.
Nabízí se však otázka, nakolik je vůbec moţné v podobných případech kauzální
nexus prokázat a postavit najisto, ţe právě porušení právní povinnosti na straně lékařů
či zdravotnického zařízení bylo alespoň jednou z příčin jeho úmrtí, a to příčinou
důleţitou, podstatnou a značnou, bez níţ by ke smrti pacienta nedošlo, jak poţaduje
judikatura. Stálo by za úvahu, jaká míra pravděpodobnosti je ve výše citovaném
rozhodnutí míněna výrazem, ţe příčinná souvislost musí být postavena najisto.
Připustíme – li výklad, ţe je tím opravdu míněna jistota, tedy stoprocentní
pravděpodobnost, ţe daný nesprávný postup lékaře způsobil negativní následek, ať uţ
v podobě škody na zdraví či dokonce smrti, dostane se dle mého názoru poškozený do
slepé uličky. Předpokládalo by to totiţ a contrario nutnost nepochybného zjištění, zda
by k předmětnému nepříznivému následku u pacienta v ţádném případě nedošlo, kdyby
byl postup lékaře de lege artis. V souvislosti s tím se nabízejí určité pochybnosti, zda je
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něco takového prakticky moţné. Domnívám se, ţe v okamţiku, kdy nemocný vstoupí
do zdravotnického zařízení a v tomto okamţiku ho jiţ suţují konkrétní obtíţe, ať uţ se
jedná o úrazová poranění či například infekční onemocnění, nemůţe mu, lidově řečeno,
nikdo zaručit, ţe odsud odejde se zahojenými ranami, ţiv a zdráv, a to i tehdy, pokud
mu bude poskytnuta bezchybně provedená odborná lékařská péče v souladu se všemi
dostupnými poznatky a prostředky medicíny.
Je nesporné, ţe v konkrétních případech lze odhadnout moţný vývoj a
pravděpodobnost úspěchu lékařského zákroku, a to s ohledem na statistiky pracující
s údaji o léčbě daného onemocnění v případech pacientů s obdobnými dispozicemi.
Organizmus lidského těla sice podléhá prozkoumaným zákonitostem, které jiţ lékařská
věda zmapovala, a na jejichţ základě lze do určité míry předvídat jeho moţné reakce na
léčbu, bylo by však vzhledem k jeho jedinečnosti a potaţmo i jeho jisté
nevyzpytatelnosti nezodpovědné tvrdit, ţe lze tyto reakce určit se stoprocentní jistotou.
Pokud tedy vyjdeme z nastíněné úvahy, dojdeme k závěru, ţe dostát poţadavku na
postavení příčinné souvislosti najisto, bude ve výše uvedených případech velice těţké,
ne - li nemoţné, kdyţ k tomu přičteme skutečnost, ţe důkazní břemeno prokázání
kauzálního nexu tíţí právě poškozeného – ţalobce, laika.
V obdobném případě se poţadavek obecných soudů na stoprocentní prokázání
příčinné souvislosti stal dokonce předmětem úvah Ústavního soudu, který rozhodoval o
ústavní stíţnosti, jíţ se stěţovatelky domáhaly zrušení rozhodnutí obecných soudů,
které

neprokázáním příčinné souvislosti tato rozhodnutí odůvodňovaly. Závěry

nalézacího soudu stran stoprocentní příčinné souvisosti shledal Ústavní soud61 jako
nereálné, nedosaţitelné a neudrţitelné, a poukázal na skutečnost, ţe pojem kauzálního
nexu není právními předpisy v České republice nijak definován a nic tedy nebrání
judikatuře českých soudů, aby přijala přiměřenější a realističtější výklad „způsobení
škody,“ jenţ by vyrovnal slabší postavení poškozených.
Při poskytování lékařské péče můţe dojít k situaci, ţe porušení právní povinnosti
na straně lékaře pouze dovrší stávající nepříznivý stav poškozeného. Dochází tak k tzv.
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působení na vadný základ, u nějţ není příčinná souvislost vyloučena62.
V souvislosti se zkoumáním míry pravděpodobnosti při určování příčinné
souvislosti mezi porušením právní povinnosti a škodou v oblasti poskytování
zdravotnické péče si dovolím malou, ale snad zajímavou a podnětnou odbočku do praxe
některých zahraničních soudů, kde se pro tyto případy vţil název loss of chance, neboli
ztráta šance, příleţitosti či naděje. Tato svým způsobem průlomová doktrína nachází
uplatnění zejména v oblasti anglosaského práva, kde se v případech nároků na náhradu
škody způsobené lékařským zákrokem tradičně rozhodovalo podle takzvané zásady
všechno nebo nic („all or nothing priciple“).
Předpoklady pro úspěch ve sporu o náhradu škody způsobené pochybením
lékaře jsou typicky následující: Ţalobce musí prokázat, ţe ţalovaný lékař měl
povinnost, ţe tuto povinnost zanedbal, a ţe v důsledku tohoto pochybení vznikla škoda.
Pokud se ţalobci některý z výše uvedených předpokladů nepodaří prokázat, soud mu
vznesený nárok nepřizná.
Aby ţalobce doloţil příčinnou souvislost, musí podle výše naznačené zásady na
poměru pravděpodobností (51% a více) ukázat, ţe porušení povinnosti lékaře bylo
příčinou, nikoli však nezbytně jedinou příčinou škody. Podaří-li se mu to, soud mu
přizná plnou náhradu škody (100%). Pokud je však pravděpodobnost příčiny pouze
49% a méně, ţalobci nenáleţí vůbec ţádná náhrada škody.63
Míra této pravděpodobnosti je tradičně stanovena padesáti procenty, takţe kdyţ se
ţalobci podaří přesvědčit porotu o tom, ţe pochybení lékaře představovalo příčinu, která
měla na vznik předmětné škody vliv vyšší neţ 51%, bude mu přiznána částka rovnající
se tomu, co by poškozený pacient jinak vydělal během jeho předpokládané doby ţivota.
Pokud však porota dojde k závěru, ţe je tento vliv nejvýše 49%, nebude ţalobci
přisouzeno vůbec nic, coţ je v posledních letech povaţováno, a to zejména soudy ve
Velké Británii, Spojených státech amerických a Austrálii, za nepřiměřeně tvrdé vůči
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ţalobci.
Doktrína loss of chance však představuje poněkud odlišný přístup k této problematice.
Podle ní totiţ není ţalobce povinen prokázat, ţe pochybení lékaře způsobilo pacientovu
smrt, resp. škodu na zdraví jako takovou, ale stačí doloţit, ţe toto pochybení mělo za
následek ztrátu pacientovy šance na uzdravení, resp. lepší výsledek.
Kvantitativní pojetí loss of chance bylo formulováno například v australské
judikatuře takto: Aby ţalobce získal náhradu škody za zmařenou šanci na lepší
výsledek, musí s ohledem na poměr pravděpodobnosti prokázat, ţe v daném případě
existovala šance, ţe by pacient byl býval dosáhl lepšího výsledku, pokud by nedošlo na
straně lékaře k porušení povinnosti.64 Shora uvedenou šanci na lepší výsledek je však
rovněţ potřeba nějak kvantifikovat. Australský Nejvyšší soud se s touto otázkou
vypořádal tak, ţe judikoval, ţe pokud má zohledňovat při hodnocení nároku na náhradu
škody i budoucí či hypotetické skutečnosti, můţe tak činit jen za podmínek, ţe tu je
nějaký stupeň pravděpodobnosti, ţe tato skutečnost nastane.
Co se týká zmíněného stupně pravděpodobnosti, ustaluje se výklad, ţe pro
přiznání nároku z loss of chance stačí prokázat pravděpodobnost vyšší neţ 0,1%. Niţší
je jiţ třeba povaţovat za pouhou spekulaci a soud ji nebude povaţovat za prokázanou.
Znamená to tedy, ţe i kdyţ pacient měl uţ v okamţiku lékařova pochybení méně neţ
padesátiprocentní šanci na úplné vyléčení, povaţuje se to za nahraditelnou újmu, pokud
toto pochybení upřelo pacientovi jakoukoli vyhlídku na uzdravení.65
Jedním z prvních případů, kde soudy ve Spojených státech amerických rozhodly
o náhradě škody způsobené lékařským zákrokem tímto způsobem ve prospěch ţalobce,
byl případ Matsuyama vs. Birnbaum, který se roku 2008 dostal před Nejvyšší soud
v Massachusetts (Supreme Judicial Court). Soud vycházel z následujících skutkových
zjištění: V roce 1995 předepsal Dr. Birnbaum, internista, jenţ působil ve funkci
obdobné našim obvodním lékařům, antacida svému pacientovi Kimiyoshimu
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Matsuyamovi, u něhoţ se jiţ od roku 1988 projevovaly gastrické symptomy. Teprve
v roce 1999 nařídil Dr. Birnbaum tomuto pacientovi vyšetření, která ukázala na
adenokarcinom břicha. Pět měsíců poté pan Matsuyama zemřel.
Ţalobce tvrdil, ţe z důvodu pochybení lékaře pozbyl pacient příleţitost nechat
se včas řádně vyšetřit a zahájit léčbu, která ho mohla vyléčit. Porota u soudu prvního
stupně konstatovala, ţe v okamţiku pochybení lékaře (stanovení prvotní špatné
diagnózy) byly pacientovy vyhlídky na přeţití kolem 37,5% a přiznala ţalobci jednak
nárok na bolestné a dále „nárok ze ztráty příleţitosti,“ který byl vyčíslen jako 37,5%
plné náhrady stanovené shora nastíněným postupem jako částka, jíţ by pacient jinak
vydělal do konce ţivota.66 Dr. Birnbaum se odvolal s tím, ţe se zde jedná o posun
v povinnosti nést důkazní břemeno ve prospěch ţalobce, coţ bude mít za následek velký
nárůst ţalob na náhradu škody způsobené lékařským zákrokem.
Nejvyšší soud v Massachusetts judikoval, ţe tímto přístupem nebude narušeno
tradiční schéma toho, co je ve sporu potřeba dokázat, a kdo tak musí učinit; ţalobci stále
zůstává povinnost prokázat pochybení na straně lékaře a jeho vyústění ve zmaření
příleţitosti paciena na uzdravení. Dále poukázal na skutečnost, ţe stávající praxe při
rozhodování soudů o podobných nárocích, která vycházela z pravidla „všechno nebo
nic“, přiznávala náhradu škody v plném rozsahu, pokud šance pacienta na dosaţení
poţadovaného výsledku léčby byla alespoň padesátiprocentní, a naopak nepřiznávala
nic, pokud tato šance výše uvedené hranice nedosahovala. Takovýto přístup umoţňoval
dle názoru soudu moţnost lékaře snadno uniknout odpovědnosti za škodu způsobenou
prokazatelně chybným jednáním vůči pacientům, jejichţ naděje na přeţití nedosahovala
50%, a to bez ohledu na to, jak flagrantního pochybení se při léčbě dopustili, coţ je jistě
neţádoucí. 67
Dluţno podotknout, ţe výše zmíněný soud v této věci rovněţ shledal, ţe tuto
„loss of chance“ doktrínu je vhodné aplikovat pouze na případy odpovědnosti za škodu
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způsobenou lékařským zákrokem, a to z následujících důvodů. Zaprvé je v těchto
případech moţné díky znalcům v daném oboru stanovit pravděpodobnou míru
předmětné

zmařené

šance.

Zadruhé

pacient

nezřídkakdy

má

méně

neţ

padesátiprocentní šanci na přeţití, resp.dosaţení dobrého výsledku léčby jiţ v okamţiku
první návštěvy dotčeného lékaře. Třetím argumentem pro pouţití této doktríny je
samotná povaha vztahu lékaře a nemocného, kdy lékař činí všechna opatření, která je od
něj moţné rozumně poţadovat, aby zajistil nemocnému co nejpříznivější výsledek
léčby. Dalším důvodem byl fakt, ţe dosavadní praxe vycházející ze zásady „všechno
nebo nic“ přispívá k tomu, ţe strana, která má menší moţnost ovlivnit svým jednáním
vznik škody, je tak nucena nést následky jednání strany, která je schopnější svým
počínáním vzniku škody zabránit.
Nejvyšší soud v jednom ze svých rozhodnutí68 judikoval, ţe mezi nesprávným
diagnostickým údajem v lékařské zprávě a vznikem nákladů ţalobce v soudním řízení o
náhradu škody na zdraví a za právní sluţby není vztah příčinné souvislosti. Výše
uvedená právní věc spočívala na tomto skutkovém základě: Ţalobce se domáhal na
zdravotnickém zařízení náhrady škody na zdraví a náhrady nákladů řízení s tvrzením, ţe
je omezen v budoucím ţivotě. K závěru o tomto omezení dospěl ţalobce na základě
informace v propouštěcí zprávě, kdy se však zde uvedený diagnostický závěr o fraktuře
obratlů ukázal jako nesprávný. Ţalobce tak v průběhu řízení vzal svou ţalobu zpět,
řízení bylo zastaveno a ţalobce se následně novou ţalobou domáhal na zdravotnickém
zařízení zaplacení určité finanční částky jako náhrady nákladů řízení, jeţ byl nucen
v dříve zmíněném řízení uhradit.
Ţalobce tvrdil , ţe při vyhotovení propouštěcí zprávy porušili lékaři nemocnice
T. právní povinnosti uvedené v § 23 a 55 zákona o péči o zdraví lidu69, a jejich chybné
diagnostické závěry jsou v příčinné souvislosti s tvrzenou škodou, jelikoţ nesprávně
uvedená diagnóza fraktury přiměla matku tehdy nezletilého ţalobce k podání ţaloby
proti N. nemocnici, jeţ při předchozím ošetření ţalobce tuto frakturu nerozpoznala.
V posuzovaném případě však Nejvyšší soud neshledal kauzální nexus mezi nesprávným
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diagnostickým údajem v lékařské zprávě a vznikem nákladů ţalobce v soudním řízení o
náhradu škody na zdraví a za právní sluţby a zdůraznil, ţe vznik povinnosti ţalobce
k náhradě nákladů řízení je důsledkem neúspěchu v soudním sporu, zahájeném a
vedeném

na základě jeho vlastního rozhodnutí uplatňovat nedůvodný či neexistující

nárok na náhradu škody na zdraví.

4.3.4. ZAVINĚNÍ
Zavinění je rovněţ jedním z předpokladů odpovědnosti za škodu podle ustanovení §
420 OZ, na rozdíl od ostatních předpokladů však jeho existenci nemusí poškozený
dokazovat, neboť zavinění se předpokládá. Naopak je na škůdci – ţalovaném, aby
dokázal, ţe škodu nezavinil. Podaří-li se mu to, zprostí se tak odpovědnosti.
Co přesně se však skrývá pod pojmem zavinění, občanský zákoník nevymezuje.
Je však moţné do jisté míry vycházet z toho, jak zavinění definuje trestní právo.
Zaviněním se v obecné rovině rozumí vnitřní vztah jednající osoby k jejímu počínání a
k jeho následku, který má dvě sloţky, a to sloţku volní a sloţku intelektuální.
Trestní zákon rozlišuje čtyři formy zavinění, a to úmysl přímý, úmysl nepřímý,
nedbalost vědomou a nedbalost nevědomou. Přímý úmysl se vyznačuje tím, ţe jednající
osoba si je vědoma toho, ţe svým protiprávním jednáním škodu způsobí a tuto škodu
způsobit chce. Pro nepřímý úmysl je charakteristické, ţe jednající osoba ví, ţe svým
protiprávním jednáním můţe škodu způsobit, a pro případ, ţe se tak stane, je s tím
srozuměna. Na rozdíl od případu zavinění ve formě přímého úmyslu není však její
jednání primárně vedeno vůlí škodní následek způsobit.
Nedbalost vědomá je dána tehdy, pokud jednající osoba sice ví, ţe svým
jednáním můţe škodu způsobit, avšak bez přiměřeného důvodu spoléhá na to, ţe se tak
nestane.
Naopak nedbalost nevědomá se vyznačuje tím, ţe jednající osoba nevědela, ţe
svým jednáním můţe škodu způsobit, ač to vědět měla. Zavinění v podobě nevědomé
nebalosti se v pojetí občanského práva posuzuje přísněji neţ v právu trestním, neboť se
zavinění neposuzuje podle subjektivního měřítka. Trestní právo totiţ vychází z toho, ţe
je v tomto případě zavinění dáno pouze tehdy, pokud jednající osoba (pachatel) nevěděl,
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ţe svým jednáním můţe takové porušení nebo ohroţení způsobit, ač o tom vzhledem k
okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl70. Trestní zákon navíc
operuje s pojmem hrubé nedbalosti, která je dána v případě, ţe přístup pachatele k
poţadavku náleţité opatrnosti svědčí o jeho zřejmé bezohlednosti k zájmům chráněným
trestním zákonem.
Odstupňování jednotlivých forem zavinění má svůj význam v občanském právu
hned z několika hledisek. Především je třeba podotknout, ţe moderační právo soudu
zakotvené v ustanovení § 450 OZ, jeţ umoţňuje soudu z důvodů zvláštního zřetele
hodných náhradu škody přiměřeně sníţit, se nevztahuje případy škody způsobené
úmyslně. Dále je třeba mít na vědomí, ţe zavinění ve formě úmyslu se na rozdíl od
nedbalostního zavinění nepresumuje a je tedy třeba ho prokázat. Nezanedbatelný
význam má zjišťování míry zavinění i z hlediska spoluodpovědnosti poškozeného za
vzniklou škodu ve smyslu ustanovení § 441 OZ.

4.3.5. ODPOVĚDNOST ZA JINÉHO
Občanský zákoník v ustanovení § 420 odst. 2 o obecné odpovědnosti za škodu
stanoví, ţe škoda je způsobena právnickou osobou anebo fyzickou osobou, kdyţ byla
způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti pouţili. Tyto osoby samy za
škodu takto způsobenou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle
pracovněprávních předpisů není tím dotčena.
Toto ustanovení zakotvuje princip, podle nějţ za určitých podmínek neodpovídá
poškozenému za škodu přímý škůdce, nýbrţ osoba, vůči níţ byl přímý škůdce v určitém
právním vztahu.
Tento vztah bývá nejčastěji zaloţen pracovním poměrem, nebo například
dohodami o práci konané mimo pracovní poměr, důleţitým kritériem však je, aby osoba
přímého škůdce neprováděla danou činnost vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, ale
pro právnickou či fyzickou osobu, a to na základě jejích pokynů, popřípadě v jejím
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16 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon
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zájmu.
Není rozhodné, zda byl tento vztah zaloţen přímo smluvně, nebo na základě
jednorázového pokynu. Dalším předpokladem je, aby ke škodě došlo v rámci činnosti
právnické či fyzické osoby. Rámcem této činnosti se rozumí zejména výkon
zaměstnání, plnění úkolů plynoucích z pracovního poměru, ale i další činnost, která má
místní, časovou a věcnou vazbu k vlastní činnosti nepřímého škůdce.
Otázka, zda zde tyto vazby byly, je řešena vţdy vzhledem ke kaţdému
konkrétnímu případu. Jde tedy o vztah činnosti, při níţ byla škoda způsobena, k
předmětu činnosti nepřímého škůdce, tj. právnické nebo fyzické osoby.71
Pro vymezení, co můţeme povaţovat za činnost právnické či fyzické osoby jako
nepřímého škůdce, lze i dnes vycházet ze stanoviska občanskoprávního kolegia
Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 18.11. 1970, Cpj 87/70, které se zabývá obdobou
zkoumaného ustanovení v tehdy platném znění: „Plněním pracovních úkolů jsou výkon
pracovních povinností plynoucích z pracovního poměru, jiná činnost vykonávaná na
příkaz organizace a činnost, která je předmětem pracovní cesty, popř. i činnost konaná
pro organizaci na podnět společenské organizace nebo spolupracovníků anebo činnost
konaná pro organizaci z vlastní iniciativy, jestliţe k ní pracovník nepotřebuje zvláštní
oprávnění nebo ji nekoná proti výslovnému zákazu organizace. V přímé souvislosti
s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce
obvyklé nebo úkony nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení... “
Vybočí - li při svém jednání přímý škůdce z výše nastíněného rámce, jedná se o
exces, kterým je namísto odpovědnosti dané právnické či fyzické osoby zaloţena přímá
odpovědnost škůdce. Při posuzování, zda se jedná o exces, je rozhodné, čí zájmy
sledoval škůdce při provádění činnosti, kterou byla předmětná škoda způsobena.
Pokud bylo jeho jednání motivováno výhradně uspokojováním jeho vlastních
potřeb, případně potřeb třetích osob odlišných od osoby zaměstnavatele, resp. osoby,
která přímého škůdce při své činnosti pouţila, jedná se o exces.
Takovéto protiprávní jednání bude často naplňovat skutkovou podstatu trestného

Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I § 1 až 459.
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činu, ne kaţdý trestný čin však musí nutně být excesem ve výše uvedeném smyslu, a
tedy i skutečností zakládající přímou odpovědnost škůdce. Zde bude opět rozhodujícím
kritériem, zda se protiprávně jednající subjekt dopustil trestného činu při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Dále je třeba rozlišovat mezi úmyslnými a nedbalostními trestnými činy, kdyţ
úmyslným trestným činem je zaloţen exces a odpovědnost přímého škůdce.
V souvislosti s poskytováním zdravotní péče se bude zřejmě nejčastěji jednat o trestný
čin ublíţení na zdraví, a to v drtivé většině případů z nedbalosti.
Základní skutková podstata tohoto trestného činu je definována v ustanovení §
148 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále téţ jen „TZ“), jako nedbalostní
ublíţení na zdraví způsobené porušením důleţité povinnosti vyplývající z jeho
(pachatelova) zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloţené mu podle
zákona.
Nejvyšší soud konstatoval, ţe jestliţe pachatel způsobil škodu sice trestným
činem (v daném případě šlo o trestný čin ublíţení na zdraví podle § 223 a 224 TZ
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,

jehoţ se dopustil řidič z povolání při dopravní nehodě, kterou zavinil z nedbalosti při
plnění svých pracovních úkolů, a při které došlo ke smrtelnému zranění cyklisty), ale
jednáním, jehoţ se dopustil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním,
za škodu odpovídá jen jeho zaměstnavatel.73 .
Mezi obviněným a společností, jeţ byla dle rozsudku povinna k náhradě škody,
byl pracovní poměr. Obviněný způsobil škodu tím, ţe srazil cyklistu, a to při plnění
svých pracovních povinností na cestě z místa A do místa B podle pokynů
zaměstnavatele. Sráţka byla způsobena tím, ţe obviněný porušil právní povinnosti
plynoucí z právních předpisů upravujících bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích, které byly navíc zároveň i povinností vyplývající z jeho povolání. Tímto
jednáním došlo i k naplnění skutkové podstaty trestného činu, o exces se však
nejednalo.

Z poměrně konstantní judikatury lze dobře vypozorovat, ţe v případě

nedbalostních trestných činů spáchaných v souvislosti s výkonem povinností plynoucích
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z pracovního poměru, soudy vycházejí z toho, ţe byly dodrţeny podmínky ustanovení §
420 odst. 2 OZ, dle něhoţ je škoda způsobena právnickou nebo fyzickou osobou, kdyţ
byla způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti pouţili.
Východisko, ţe spácháním nedbalostního trestného činu takovouto „pouţitou“
osobou, nedošlo k vybočení z rámce činnosti právnické nebo fyzické osoby, je dle mého
názoru správné. Tento přístup zohledňuje skutečnost, ţe se osoba, která svým jednáním
škodu osobně způsobila, do předmětné činnosti pustila právě proto, ţe to bylo obsahem
jejích pracovních úkolů, které plnila pro jiného, jenţ z toho měl hospodářský či jiný
prospěch.

4.4.

OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST VE ZDRAVOTNICTVÍ
Předchozí kapitola byla věnována odpovědnosti za škodu, která vznikla

porušením právní povinnosti. Jednání, jímţ se můţe subjekt odpovědnostního vztahu
porušení právní povinnosti dopustit, můţe mít v závislosti na konkrétních okolnostech
případu formu konání či nekonání, coţ můţe mít v praxi nepřeberné mnoţství podob.
Pro vznik této odpovědnosti je ale rozhodující existence zavinění, a to přinejmenším ve
formě nevědomé nedbalosti.
Občanské právo však zahrnuje i několik případů objektivní odpovědnosti za
škodu, které její vznik váţí pouze na splnění určitých objektivních podmínek, a to bez
ohledu na zavinění odpovědného subjektu, tedy zcela nezávisle na jeho vůli a vědomí.
To znamená, ţe odpovědný subjekt se takové odpovědnosti nemůţe zprostit tím, ţe
prokáţe, ţe škodu nezavinil.
Tento koncept má vyvaţovat rizika a přínosy stran odpovědnostního vztahu
zejména tehdy, kdy ke škodám dochází v rámci určité činnosti, která pro odpovědný
subjekt jinak představuje zdroj zisku. Jedná se o činnosti, z nichţ samotných vyplývá
pro okolí zvýšené riziko vzniku škod, které nelze zcela eliminovat ani při vynaloţení
veškeré odborné péče.
Dalším rysem je fakt, ţe důkaz o zaviněném protiprávním úkonu odpovědného
subjektu či dokonce důkaz o samotné příčině vzniklé škody by byl pro poškozeného
leckdy zcela nedosaţitelný. Za tohoto stavu je na místě, aby ten, kdo tyto činnosti
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k vlastnímu prospěchu, výhodám a uţitku vyuţívá, nesl i zvýšené riziko škod, které
z nich vyplývá.
Navíc nelze přehlíţet, ţe právě provozovatelé těchto činností, u kterých zvýšené
riziko závaţných škod vzniká, mají nejvíce moţností jim sami preventivně čelit. Proto
je na místě lokalizovat odpovědnost za vzniklé škody u nich.
Za vhodnou právní formu umoţňující dosaţení tohoto cíle je povaţováno právě
zaloţení přísné objektivní odpovědnosti. Právem se proto v této souvislosti hovoří –
v souladu s evropským a světovým trendem sledujícím zajištění účinné ochrany
poškozených jako „slabší strany“ – o spravedlivém rozloţení rizika.74 Povahou
objektivní odpovědnosti jsou v občanském zákoníku nadány například odpovědnost za
škodu způsobenou provozní činností podle ustanovení § 420a OZ, odpovědnost za
škodu na převzaté věci dle § 421 OZ, odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi,
které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jíţ bylo pouţito při plnění závazku
dle § 421a OZ (dále také jen „odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi“) či
odpovědnost za škodu na vnesených věcech dle § 433 OZ.
Dále se však jiţ s ohledem na vymezení předmětu této práce budu zabývat
především odpovědností za škodu způsobenou okolnostmi, neboť tato se v souvislosti s
poskytováním zdravotní péče vyskytuje velice často.
Soudy se ve své rozhodovací praxi musely vypořádat se snahou některých
ţalobců domáhajících se náhrady škody na zdraví způsobené lékařským zákrokem
podřadit poskytování zdravotnických sluţeb právě pod ustanovení §420a OZ, podle nějţ
kaţdý odpovídá za škodu, kterou způsobí jinému provozní činností. Jak bylo výše
uvedeno, jedná se o objektivní odpovědnost, kdy ţalobcům odpadá riziko, ţe se
ţalovaný této odpovědnosti zprostí, kdyţ se mu podaří prokázat, ţe danou škodu
nezavinil. Podle takovéto úvahy by však zdravotnické zařízení bylo nuceno hradit
jakoukoli škodu, která by vznikla při jeho činnosti, a to bez ohledu na zavinění.
V tomto směru je judikatura velice konstantní a tento názor striktně odmítá.
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Výstiţně tento postoj vyjádřil Krajský soud v Hradci Králové75: „Nelze nevidět, ţe snad
kaţdý lékařský zákrok, i ten zdánlivě jednoduchý, v sobě nese určitou míru rizika
poškození zdraví či dokonce ztráty ţivota pacienta. Kdyby se lékař vědomě vystavoval
nebezpečí, ţe i přes sebelepší provedení toho kterého zákroku (lege artis) bude (on sám
nebo zdravotnické zařízení) v případě následků na ţivotě či zdraví pacienta volán k
přísné odpovědnosti za škodu podle §420a OZ, mělo by to na něho zajisté
demoralizující vliv. Potom by totiţ aţ tolik nezáleţelo na tom, zda dotčený lékař
usilovně pracuje na svém sebevzdělávání, nakolik poctivě a pečlivě se připravuje na
vlastní zákrok a jak zodpovědně a kvalitně jej provede.“
Aby nebyl dopad této přísné objektivní odpovědnosti na odpovědný subjekt
neúnosně tíţivý, stanovuje občanský zákoník v některých zvlášť stanovených případech
tzv. liberační důvody, při jejichţ existenci má odpovědný subjekt moţnost se
odpovědnosti zprostit. Například §420a odst. 3 OZ uvádí, ţe odpovědnosti za škodu se
ten, kdo ji způsobil, zprostí, prokáţe-li, ţe škoda byla způsobena neodvratitelnou
událostí nemající původ v provozu anebo vlastním jednáním poškozeného. Pokud však
zákon v těchto případech zproštění ze zvlášť stanoveného důvodu vylučuje, hovoří
občanskoprávní teorie o tzv. absolutní odpovědnosti za škodu.
Absolutní odpovědnost za škodu představuje nejpřísnější typ objektivní
odpovědnosti za škodu, jejíţ podstata tkví v tom, ţe odpovědný subjekt se nemůţe
odpovědnosti zprostit, ani kdyby prokázal, ţe ke vzniku dané škody došlo bez jeho
zavinění. Stačí, ţe ke vzniku škody došlo v rámci určité, zákonem kvalifikované
činnosti, jako například v případě ustanovení § 127 odst. 3 OZ, který se často uvádí jako
příklad absolutní odpovědnosti za škodu, kdyţ stanoví, ţe vznikne-li za zákonem
stanovených podmínek při vstupu na cizí nemovitost za účelem obhospodaření
sousedícího pozemku nebo stavby škoda na cizí nemovitosti, je ten, kdo škodu způsobil,
povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůţe zprostit, přičemţ zde nejsou uvedeny
ţádné liberační důvody. Stačí tedy, kdyţ odpovědný subjekt způsobí škodu při vstupu
na sousední pozemek, případně stavbu, a vzniku odpovědnosti a nutnosti nést ji
nezabrání ani například to, ţe škůdce prokáţe, ţe učinil všechno proto, aby ke škodě
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nedošlo, a ţe ji nezavinil.
Často se jako příklad absolutní objektivní odpovědnosti uvádí odpovědnost za
škodu způsobenou okolnostmi dle §421a OZ, s čímţ však lze podle některých autorů

76

polemizovat, stejně tak jako o samotné existenci tohoto nejpřísnějšího druhu
odpovědnosti v našem soukromém právu, a to zejména proto, ţe soudy připouštějí
existenci liberačních skutečností, které odpovědnost podle tohoto ustanovení ze škůdce
sejmou. Dle zmíněného ustanovení se nelze zprostit odpovědnosti za škodu, která byla
způsobena okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichţ bylo
pouţito při plnění závazku. Kritika klasifikace tohoto případu odpovědnosti jako
absolutní se zaměřuje především na to, ţe umoţňuje odpovědné osobě tvrdit
a prokazovat skutečnosti, které ji odpovědnosti za škodu zbavují.77
Domnívám se, ţe s tímto názorem nelze zcela souhlasit. V hypotéze je nastolena
situace, resp. podmínky, za nichţ odpovědnost tohoto druhu vzniká. Pokud tyto
podmínky nejsou splněny, tedy vznik škody nebyl způsoben okolnostmi majícími původ
v povaze přístroje, odpovědnost za škodu podle tohoto ustanovení vůbec nevznikne a
nelze tedy ani hovořit o zprošťujících neboli liberačních důvodech.
Výše citovaný autor naznačuje, ţe i tento případ odpovědnosti připouští moţnost
liberace, a to za předpokladu, ţe je moţné hledat prapůvod vzniku škody mimo povahu
pouţitého zdravotnického přístroje nebo věci. S tím se lze dobře ztotoţnit, nicméně
bych

shora uvedenou skutečnost nepovaţovala za liberační důvod v úzkém slova

smyslu, ale za pouhé nenaplnění podmínek, které podmiňují vznik odpovědnosti podle
tohoto ustanovení. Prokáţe – li se například znaleckými posudky během soudního
řízení, ţe k perforaci tlustého střeva během operace nemohlo v ţádném případě dojít
pouţitím laseru, jehoţ bylo uţito, protoţe mechanismus poškození tkáně tomu
neodpovídá, soud nebude případ posuzovat podle ustanovení o odpovědnosti za škodu
způsobenou okolnostmi majícími původ v povaze přístroje, jehoţ bylo při operaci

srov. např. Svoboda, K., Absolutní objektivní odpovědnost za škodu. Existuje vůbec? Právní
rozhledy, č. 23/2007, s.864.
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pouţito, ale podle ustanovení o obecné odpovědnosti za škodu, přičemţ bude zjišťovat,
zda k předmětné škodě na zdraví došlo porušením právní povinnosti. Dojde-li soud ke
kladné odpovědi na výše zmíněnou otázku, má zdravotnické zařízení ještě moţnost
vyvinit se tím, ţe prokáţe, ţe ke vzniku škody nedošlo jeho zaviněním, resp. zaviněním
jeho zaměstnanců.
Případy, v nichţ se poškozený domáhá náhrady škody na zdraví způsobené
lékařským zákrokem, mívají nezřídka tak sloţitý skutkový základ, ţe i jeho právní
kvalifikace představuje pro příslušný soud nelehký úkol, a to zejména co se týká
samotného určení druhu odpovědnosti.
V rozhodovací praxi soudů se v oblasti medicínského práva vyskytují i případy,
kdy soud vyššího stupně přehodnotí právní kvalifikaci soudu niţšího stupně a zjistí, ţe
právní názor tohoto soudu, který na daný případ aplikoval například ustanovení o
objektivní odpovědnosti za škodu způsobenou okolnostmi majícími původ v povaze
věci, jíţ bylo při zákroku pouţito, spočíval na nesprávném právním posouzení věci,
neboť případ měl být posouzen podle obecné odpovědnosti. Klíčovou povahu právního
posouzení věci není nutné připomínat, neboť právě aplikace toho kterého ustanovení o
druhu odpovědnosti je rozhodující zejména z hlediska rozsahu důkazní povinnosti.
V praxi však nemusí být vţdy jednoznačné, zda byla škoda způsobena
porušením právní povinnosti lékaře, nebo zda její příčina tkvěla v povaze věci, jíţ bylo
při zákroku pouţito. V rámci dokazování potom sehrávají nezastupitelnou úlohu znalci
z řad odborníků v příslušných oblastech medicíny, jejichţ úkolem je

přispět

k

objasnění skutkového stavu, jenţ je pro právní kvalifikaci směrodatný. Znaleckým
posudkem tak můţe být potvrzeno či vyvráceno, zda konkrétní úkon lékaře byl
slučitelný s postupem lege artis, zda tento úkon způsobil konkrétní škodu na zdraví, či
zda příčiny této škody spočívaly v samotném uţití daného přístroje.
O tom, ţe určení druhu odpovědnosti můţe být obtíţné, svědčí i následující
rozhodnutí Nejvyššího soudu78.
V daném případě uplatňovala nárok na náhradu škody pacientka, která
podstoupila u svého ortopeda obstřik krční páteře a ramene, jehoţ následkem bylo
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zmrtvění a ochrnutí pravé poloviny těla a levé dolní končetiny. Znalci zjistili, ţe
příčinou ochrnutí byla alergická reakce a chemická myelitida v důsledku proniknutí
obstřikové látky do páteřního kanálu a míšní kapaliny.
Soud prvního stupně aplikoval ustanovení §420 OZ, neboť bylo prokázáno, ţe
ač byl postup ortopeda správně indikovaný, samotný obstřik byl proveden technicky
nesprávně, neboť jinak by k infiltraci látky a alergické reakci nedošlo.
Odvolací soud však tento případ posuzoval podle ustanovení §421a OZ o
absolutní objektivní odpovědnosti, neboť podle něj ke vzniku škody došlo v přímé
časové souvislosti s aplikací obstřikové látky.
Nejvyšší soud však zhodnotil, ţe právní názor odvolacího soudu je v rozporu s
hmotným právem i judikaturou. Pokud totiţ bylo v řízení prokázáno, ţe příčinou
poškození zdraví ţalobkyně byl lékařský zákrok, jenţ byl ţalovaným proveden
technicky nesprávně, pak i za situace, kdy aplikovaná látka vyvolala u ţalobkyně
alergickou reakci a chemickou myelitidu, nelze dovodit, ţe škoda na zdraví byla
ţalobkyni způsobena okolnostmi majícími původ v povaze pouţité látky. Naopak,
odpovědnost je zde třeba zkoumat podle §420 OZ, neboť právě vadný způsob provedení
tohoto zákroku ţalovaným byl vyvolávajícím faktorem poškození zdraví ţalobkyně.
Nejvyšší soud tedy rozsudek odvolacího soudu zrušil a vrátil mu jej k dalšímu řízení.

4.4.1. ODPOVĚDNOST DLE 421A OZ
Odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi majícími původ v povaze
pouţitého přístroje nebo věci představuje případ odpovědnosti za škodu, s nímţ se v
oblasti poskytování zdravotnických sluţeb můţeme setkat poměrně často.
Jedná se o odpovědnost objektivní, tedy o odpovědnost za výsledek, kdy ke
vzniku odpovědnosti není třeba zavinění škůdce a relevantní není ani otázka, zda došlo
k porušení právní povinnosti. Tato odpovědnost je zaloţena na právně relevantní škodní
události, kdy pacient utrpí škodu na zdraví v důsledku pouţití nástroje, přístroje, léku, či
jiné věci.
Zákonnými předpoklady vzniku této odpovědnosti za škodu je tedy škoda,
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pouţití přístroje nebo jiné věci, příčinná souvislost mezi touto aplikací a vznikem
škody, jakoţ i okolnost, ţe přístroje či věci, jejichţ samotná povaha představuje určité
riziko vzniku škodlivého následku, bylo pouţito při plnění závazku, v našem případě
tedy při poskytování lékařské péče, například při operaci.
Jak jiţ bylo shora zmíněno, jedná se o přísně objektivní odpovědnost za škodu,
která je povaţována za odpovědnost absolutní, které se nelze zprostit na základě
ţádného liberačního důvodu. Odpovědnost za škodu dle tohoto ustanovení je tedy dána i
tehdy, kdyţ odpovědný subjekt – zdravotnické zařízení neporušilo ţádnou svoji právní
povinnost, odborný personál postupoval lege artis a přesně podle návodu.
V úvahu by však přicházelo zohlednění případného spoluzavinění poškozeného,
neboť v rozsahu, v němţ se na vzniku či zvětšení škody podílel poškozený, není
zaloţena odpovědnost jiného. Soud přihlíţí ke spoluzavinění poškozeného z úřední
povinnosti79. Spoluzavinění poškozeného si lze v těchto případech představit například
v situaci, kdy pacient zatají lékaři alergii na látku, kterou mu hodlá lékař aplikovat. Zde
by však bylo namístě zkoumat, zda se lékař pacienta na snášenlivost dané látky a
případné alergie dotazoval, a to včetně poučení o moţných následcích aplikace látky u
alergiků, a ţe vynaloţil veškerou odbornou péči, kterou po něm lze rozumně poţadovat,
aby bylo těmto neţádoucím následkům zamezeno. Stejně by se patrně dal kvalifikovat
hrubě nedisciplinovaný přístup pacienta k léčbě, kdy pacient řádně nedodrţuje například
dávkování léčiva, přestoţe se mu dostalo od lékaře poučení o uţívání léčiva a
důsledcích

nedodrţení

takových

pokynů.

Odstavec druhý ustanovení §421a OZ výslovně zahrnuje do své působnosti i
poskytování zdravotnických sluţeb. V rámci takovéto činnosti dochází k vyuţívání a
aplikaci nejrůznějších nástrojů, přístrojů a léčiv. Co všechno však lze povaţovat za
přístroj nebo jinou věc ve smyslu analyzovaného ustanovení? Judikatura i odborná
literatura se shodují na tom, ţe se jedná o jakýkoli hmotný předmět, jehoţ bylo pouţito
při plnění závazku, nejčastěji se bude jednat o ozařovací přístroje, rentgeny, inkubátory,
chirurgické náčiní či injekční jehly, ale i léky.
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Odpovědnost je dána nejen za bezvadnost látky, za neselhání přístroje či jiné
věci, ale i tehdy, jestliţe pouţitá věc nebyla vadná, ale byla takové povahy, ţe právě
svou povahou zapříčinila vznik škody.
Okolnosti, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, mohou spočívat
i v nedostatečné sterilnosti či jiné chybějící vlastnosti, kterou by jinak přístroj či věc
měla mít. Byla-li chybějící vlastnost příčinou vzniku škody, pak škoda byla způsobena
okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci.80
Pro účely

zkoumání odpovědnosti za škodu není důleţité, zda vlastníkem

pouţité věci bylo zdravotnické zařízení či někdo jiný, stejně jako skutečnost, ţe za
údrţbu a řádný provoz přístroje byl odpovědný jiný subjekt. Právně relevantní však je,
ţe účinky pouţité věci, které daly vzniknout škodní události, vyplývají z povahy této
věci, a to bez ohledu na to, zda se vyskytují často či vzácně.
Skutečnost, ţe se jedná o přísně objektivní odpovědnost za škodu však
neznamená, ţe lze dopad této odpovědnosti rozšiřovat i na případy, kdy není příčinná
souvislost mezi vzniklou škodou a okolnostmi, které ji měly způsobit, postavena najisto.
V jednom z případů, na jehoţ skutkovém základě Nejvyšší soud výše uvedenou
zásadu zdůraznil81, poţadoval ţalobce náhradu škody na zdraví, která mu měla
vzniknout v důsledku onemocnění infekční ţloutenkou typu C, které lékaři
diagnostikovali během jeho pobytu ve zdravotnickém zařízení.

Ţalobce však

v inkubační době podstupoval invazivní zákroky nejen v posledně zmíněném zařízení,
ale i ve čtyřech jiných zdravotnických zařízeních, a náhradu škody poţadoval po všech
pěti zařízeních s tím, ţe jejich odpovědnost je dána solidárně podle §438 OZ. Ţalobce
tento nárok opíral o to, ţe lékařské zákroky, jeţ u všech ţalovaných absolvoval, mohly
být zdrojem nákazy, neboť k převáţné infikaci poškozených dochází tzv. parenterální
cestou, přičemţ jiný způsob kontaminace zjištěn nebyl a nebylo tedy prokázáno, ţe
k nákaze mohlo dojít jiným způsobem – v běţném občanském ţivotě.
Nejvyšší soud se však vycházeje ze starší judikatury řešící obdobné případy s výše
nastíněnou úvahou neztotoţnil a shrnul, ţe odpovědnost je moţné přičíst za splnění
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ostatních předpokladů jen tomu zdravotnickému zařízení, u něhoţ bylo prokázáno, ţe
právě při jeho lékařském výkonu se obecně existující nebezpečí proměnilo v příčinu
onemocnění, jinými slovy bylo prokázáno, ţe v konkrétním případě věc skutečně
rizikové vlastnosti vykazovala (např. uţitý nástroj byl nesterilní).
V judikatuře82 byla řešena dokonce i otázka, zda příčina vzniku škody můţe
tkvít spíš neţ v okolnostech majících původ v povaze pouţitého nástroje v povaze
operační metody, a pokud ano, jaké by to mělo důsledky na posuzování odpovědnosti
za škodu takto způsobenou.
V dané věci šlo stručně shrnuto o to, ţe při laparoskopické operaci jícnu pacienta
došlo ke komplikacím spočívajícím v perforaci ţaludku, řezných poranění vény a tepny,
a dále došlo k masivnímu krvácení, coţ vedlo k sedmihodinovému operačnímu zákroku,
při němţ lékaři vedli boj o holý ţivot pacienta. Následkem byla dlouhodobá
hospitalizace pacienta a jeho pracovní neschopnost trvající téměř čtvrt roku.
Soud prvního stupně, který rozhodoval o nároku pacienta na náhradu škody,
přitakal ţalovanému zdravotnickému zařízení v tom, ţe daný případ nelze posuzovat
podle ustanovení §421a OZ, neboť ke škodě na zdraví pacienta došlo sice pořezáním
pacienta nástrojem – troakarem, nicméně toto poškození mělo příčinu v samotné
operační metodě, která sama v sobě skrývá určité riziko. Jednalo se totiţ o
laparoskopický zákrok, pro nějţ je charakteristické, ţe se operuje nástroji zavedenými
do dutiny břišní pomocí krátkých řezů, přičemţ první nástroj se zavádí „naslepo“, kdy
teprve takto vzniklým otvorem je moţné zavést břišní optiku, jeţ umoţňuje pokračovat
v operaci pod kontrolou zraku. Rizikovou fází operace je zejména onen prvotní řez, při
němţ je operatér odkázán pouze na svůj cit v rukách a zkušenosti. Tento řez byl
proveden troakarem – řezným nástrojem konstruovaným tak, ţe pokud při práci s ním
působí odpor, nástroj je v pracovní poloze s vysunutým noţem. V okamţiku proniknutí
do dutiny břišní přestane odpor působit a dojde ke skrytí noţe. Tento moment pozná
operatér právě a jedině svým citem a zkušenostmi.
V řízení bylo prokázáno, ţe postup lékařů před i po operaci odpovídal
poznatkům a moţnostem současné medicíny, a ţe i vlastní průběh operace byl proveden
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standardně. Došlo však k tomu, na nástroj působil při zavádění stálý odpor, nedošlo ke
skrytí noţe a operatér ho zavedl hlouběji, neţ měl. Zaseknutí či vada nástroje byly
dokazováním vyvráceny, stejně tak jako pochybení operatéra, neboť k výše uvedenému
působení odporu došlo nejspíše v důsledku neobvyklých anatomických poměrů
pacienta, a toto riziko hlubšího zavedení nástroje vyvstává jiţ ze samotné povahy této
techniky operace, kdy nelze zavádění prvního troakaru ohlídat zrakem, a operující lékař
nemohl nastalou situaci ovlivnit.
S ohledem na shora uvedené soud prvního stupně vyloučil na straně
zdravotnického zařízení porušení právní povinnosti, které by zakládalo odpovědnost
podle ustanovení §420 OZ, jakoţ i objektivní odpovědnost podle §421a OZ. Soud tedy
ţalobu na náhradu škody zamítl a v odvolacím řízení byl tento rozsudek potvrzen.
V dovolacím řízení však jiţ měl soud na danou věc jiný právní názor. Nejvyšší
soud rozhodl, ţe posouzení odvolacího soudu daného případu z hlediska ustanovení
§421a OZ, tedy ţe je jeho aplikace v tomto případě vyloučena, bylo nesprávné.
Nejvyšší soud poukázal zcela správně na to, ţe zákon sám v ustanovení §421a výslovně
počítá s tím, ţe přístroje či věci bylo při plnění závazku použito – tedy v rámci
předmětné operační metody. Přístroj sám, aniţ by byl pouţit, stejně tak jako samotná
laparoskopická metoda bez pouţití příslušného nástroje, nejsou způsobilé zdraví
pacienta poškodit. Okolnost, která je příčinou vzniku posuzované škody, spočívala v
charakteristických vlastnostech nástroje pouţitého při operaci, přičemţ tyto vlastnosti
představuje zejména ostrost nástroje, jakoţ i pouţití, k němuţ je určen – tedy k zavádění
do těla pacienta bez kontroly zraku.
Tento názor je dle mého mínění naprosto správný, neboť připuštění moţnosti
posuzovat při hledání příčiny vzniku škody odděleně okolnosti mající původ v samotné
metodě operace a okolnosti mající původ v pouţité věci, by mohlo vést k vylučování
právě těch případů z působnosti ustanovení §421a OZ, na něţ je zaměřeno s cílem
zajistit moţnost poškozeného domáhat se náhrady škody tam, kde ke vzniku škody
došlo v rámci určité rizikové, byť dovolené činnosti představující pro „silnější“ stranu
odpovědnostního vztahu leckdy zdroj zisku.
Pokud by se v takových případech vycházelo z toho, ţe vzniklá škoda má
příčinu v okolnostech majících původ v povaze operační metody jako takové a nikoli v
povaze pouţité věci, nedošlo by na aplikaci §421a OZ jako případu zvláštní objektivní
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odpovědnosti a věc by musela být posuzována podle obecné odpovědnosti ukotvené v
§420, kdy by se škůdce odpovědnosti mohl zprostit v případě, ţe postupoval lege artis.

4.4.1.1.

OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST ZA VEDLEJŠÍ ÚČINKY LÉKŮ

Odstavec druhý ustanovení § 421a OZ vylučuje jakoukoli pochybnost o tom, zda se
úprava objektivní odpovědnosti za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v
povaze přístroje nebo jiné věci, jichţ bylo pouţito při plnění závazku, vztahuje i na
vztahy vznikající při poskytování zdravotnické péče. Je zde totiţ výslovně zakotveno,
ţe se tato odpovědnost vztahuje i na poskytování zdravotnických, sociálních,
veterinárních a jiných biologických sluţeb.
Dalo by se však říci, ţe v odborné literatuře neexistuje zcela jednotný názor na
to, co všechno lze pod onu povahu přístroje či jiné věci ve smyslu výše citovaného
ustanovení podřadit, a to zejména co se týká léků a jejich neţádoucích vedlejších
účinků.
Nejvyšší soud SSR judikoval, ţe zdravotnická organizace odpovídá za škodu
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze pouţitého přístroje, nástroje, léku
anebo jiné věci pouţité při poskytování zdravotnických sluţeb, a to i kdyţ jde o vedlejší
účinky, které mají za následek vznik škody, o nichţ nebylo zdravotnické organizaci
známo, ţe k nim dochází83. V daném případě šlo po skutkové stránce o škodu, jejíţ
nejpravděpodobnější příčinou byl spazmus mozkových tepen na vstříknutí kontrastní
látky. Soud povaţoval za bezvýznamné, jestli byla provedena zkouška reakce na
kontrastní látku, neboť ani negativní výsledek není schopen dát jednoznačnou informaci
o tom, ţe tato látka bude pro organizmus ţalobkyně zcela neškodná. Tento judikát, byť
staršího data, je významný z hlediska aplikace objektivní odpovědnosti za škodu
způsobenou okolnostmi i na případy, kdy je škoda na zdraví způsobena uţitím léku, a to
i kdyţ byl na straně lékaře dodrţen postup lege artis.
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Někteří autoři poukazují na problematičnost zařazení léků do kategorie nástrojů,
přístrojů a věcí, jichţ bylo pouţito při plnění závazku, a které zakládají tento typ
objektivní odpovědnosti. Častým argumentem je fakt, ţe zdravotnické zařízení nese
odpovědnost za vlastnosti látky, které nemůţe ovlivnit, a která je přímo závislá na
dosaţeném stupni vědy. Na druhou stranu se však domnívám, ţe právě tato skutečnost
platí v podstatě i pro všechny technicky sloţitější nástroje a přístroje, které se při
lékařských zákrocích vyuţívají, takţe v tomto ohledu léky z této kategorie nijak výrazně
nevybočují.
Pravdou však zůstává, ţe léky určitá specifika, kterými se odlišují od ostatních
věcí této kategorie jako je například injekční stříkačka či operační stůl, bezesporu
vykazují. Zatímco nesterilní či nalomená injekční stříkačka je způsobilá přivodit škodu
objektivně kaţdému, při jehoţ léčbě je jí pouţito, uţití léku v sobě můţe skrývat
potenciální nebezpečí vzniku škody pouze pro někoho – zatímco jedním pacientem je
snášen výborně s ţádoucími účinky, u druhého pacienta se stejnou diagnózou můţe
vyvolat váţnou alergickou reakci, kterou lékař leckdy ani při postupu lege artis nemůţe
předvídat.
Místo shrnutí výše uvedeného si dovolím citovat jednoho z autorů84, který se
neztotoţňuje se závěry shora uvedeného klíčového judikátu: „U pouţití operačního noţe
nebo injekce je většinou rozhodující lidský činitel, zatímco u pouţití léku je rozhodující
dosaţená úroveň poznání medicíny(...)
Z hlediska uvedených vlastností podle mého názoru nemohou vedlejší účinky
léků jako věcí spadat pod okolnosti obsaţené v § 421a OZ, protoţe na rozdíl od jiných
věcí a přístrojů sem spadajících není jejich bezvadnost v některých případech objektivně
dosaţitelná. S ohledem na nedokonalost medicíny nelze spravedlivě poţadovat, aby
byly poskytnuty bezvadné léky bez jakéhokoliv rizika, spojeného s jejich uţíváním
(pravděpodobně s výjimkou homeopatických léčiv).“
Přestoţe má autor shora citovaného článku jistě v mnohém pravdu, domnívám se
však, ţe je výklad zkoumaného ustanovení dle konstantní judikatury zcela správný.
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Pokud by totiţ pod vlivem výše načrtnuté argumentace došlo k přijetí interpretace, ţe
lék nelze povaţovat za věc pouţitou k plnění závazku ve smyslu ustanovení § 421a OZ,
otevřela by se tak dle mého názoru moţnost pro vylučování dalších a dalších věcí, jichţ
bylo pouţito k plnění závazku, a toto ustanovení by pozbylo svůj původní účel.
Pro úplnost a lepší náhled na danou problematiku zbývá ještě malá odbočka k
zákonu č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů (dále téţ
jen „zákon o léčivech“ či „ZoL“).
Léčivým přípravkem se dle tohoto zákona rozumí látka nebo kombinace látek
prezentovaná s tím, ţe má léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě onemocnění
lidí nebo zvířat, nebo látka nebo kombinace látek, kterou lze pouţít u lidí nebo podat
lidem, nebo pouţít u zvířat či podat zvířatům, a to buď za účelem obnovy, úpravy či
ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického
nebo metabolického účinku, nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy.
Důleţité však je obecné pravidlo obsaţené v ustanovení § 25 ZoL, ţe léčivý
přípravek nesmí být uveden na trh v České republice, pokud mu nebyla udělena
registrace Ústavem pro státní kontrolu léčiv (dále téţ jen „Ústav“), jde-li o humánní
léčivý přípravek, nebo Veterinárním ústavem, jde-li o veterinární léčivý přípravek, nebo
registrace postupem podle přímo pouţitelného předpisu Společenství.
V zásadě lze při poskytování lékařské péče pouţívat pouze humánní léčivé
přípravky registrované dle ZoL, avšak ZoL počítá i s určitými výjimkami z tohoto
pravidla.
Z hlediska odpovědnosti je však důleţité, ţe provozovatel zdravotnického
zařízení odpovídá podle právních předpisů za škodu na zdraví nebo za usmrcení
člověka, ke kterým došlo v důsledku pouţití neregistrovaného léčivého přípravku nebo
pouţití registrovaného léčivého přípravku způsobem, který není v souladu se souhrnem
údajů o přípravku, je-li však takový způsob dostatečně odůvodněn vědeckými
poznatky85 . Povinností lékaře je seznámit pacienta s tím, ţe mu hodlá předepsat
neregistrovaný lék, oznámí tuto skutečnost Ústavu a dále je povinen vyznačit do
lékařského předpisu skutečnost, ţe se jedná o neregistrovaný léčivý přípravek.
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V souvislosti s odpovědností za škodu způsobenou uţitím léku povaţuji za
důleţité zmínit moţnost tzv. generické substituce léku, která je zakotvena v ustanovení
§ 83 ZoL. Toto ustanovení totiţ dává moţnost provozovateli oprávněnému vydávat
léčivé přípravky informovat pacienta o moţných alternativách k vydávanému léčivému
přípravku a s jeho souhlasem je oprávněn zaměnit předepsaný léčivý přípravek za jiný
léčivý přípravek, který je shodný z hlediska jeho účinnosti a bezpečnosti, obsahuje
stejnou léčivou látku se stejnou cestou podání a má stejnou lékovou formu.
Tuto záměnu je však oprávněn provést pouze tehdy, pokud lékař na svém
předpisu nevyznačí, ţe trvá na vydání právě tohoto konkrétně předepsaného léku.
Lze tedy dle mého názoru uvaţovat o vzácné moţnosti, ţe lékař, který by si byl
vědom toho, ţe pacient dobře snáší pouze jeden jediný konkrétní lék, a přesto tuto
skutečnost do předpisu nevyznačí, poruší svou právní povinnost a dojde tak k postupu
non lege artis, který bude zakládat obecnou odpovědnost podle ustanovení § 420 OZ,
nikoli objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi dle ustanovení §421a
OZ.

4.4.2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADOU VÝROBKU PODLE ZÁKONA
Č.59/ 1998

SB.

Při poskytování lékařské péče můţe dojít k situaci, ţe pacientovi nevznikne
škoda na zdraví v důsledku porušení právní povinnosti na straně lékaře či
zdravotnického zařízení, ale tato škoda je způsobena nedostatkem majícím původ ve
vadě věci, jíţ bylo při poskytování lékařské péče pouţito. Zde by se samozřejmě
uplatnila odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi majícími původ v povaze věci,
které bylo pouţito. Není to však jediný způsob, kterým se v takovém případě poškozený
můţe domáhat náhrady škody. Další moţnost uplatnit nárok na náhradu škody nabízí
zákon č. 59/1998 Sb o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (dále téţ jen
„ZOŠZVV“). Dojde – li totiţ v důsledku vady výrobku ke škodě na zdraví, odpovídá
výrobce poškozenému za vzniklou škodu. Poškozený však musí prokázat vadu výrobku,
vzniklou škodu a příčinnou souvislost mezi vadou výrobku a škodou. Nárok je třeba
uplatnit v tříleté promlčecí lhůtě, která počne plynout ode dne, kdy se poškozený
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dozvěděl, nebo s přihlédnutím k okolnostem lze důvodně předpokládat, ţe se mohl
dozvědět o škodě, jakoţ i o vadě výrobku a totoţnosti výrobce. Toto právo na náhradu
škody však zaniká v objektivní prekluzivní lhůtě 10 let, která se odvíjí ode dne, kdy
výrobce uvedl na trh vadný výrobek, ledaţe by byl nárok na náhradu škody uplatněn v
této době u soudu.
Poškozený má na výběr, zda právo na náhradu škody uplatní podle obecné
úpravy odpovědnosti za škodu v občanském zákoníku, nebo zda vyuţije postupu dle
ZOŠZVV.
Určitou výhodou posledně zmíněné alternativy je, ţe výrobce bude zpravidla
ekonomicky silným subjektem, který bude schopen náhradu škody poskytnout. Jako
nevýhoda by se však mohla jevit skutečnost, ţe na rozdíl od uplatnění odpovědnosti za
škodu podle ustanovení §421a OZ je zde odpovědnost striktně vázána na vadu výrobku,
kdeţto dle výše zmíněného ustanovení nemusí poškozený prokazovat ani vadu výrobku,
kdyţ stačí soud přesvědčit o tom, ţe škoda byla způsobena okolnostmi majícími původ
v povaze věci – tedy se nemusí jednat ani o vadu, ale například o projev
charakteristických rizikových vlastností dané věci.
V případě odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se jedná o
objektivní odpovědnost, jíţ se výrobce můţe zprostit, prokáţe-li, ţe zde byl dán některý
z taxativně v zákoně vyjmenovaných důvodů. Jedním z těchto důvodů vypočtených v
§5 ZOŠZVV je skutečnost, ţe stav vědeckých a technických znalostí v době, kdy uvedl
výrobek na trh, neumoţnil zjistit jeho vadu. Lze si dobře představit, ţe tento důvod bude
hojně aplikován. V případě výrobků, které spadají do některé z kategorií zdravotnických
prostředků podle zvláštního právního předpisu, si lze rovněţ představit argumentaci
výrobce, ţe uvedení daného výrobku na trh předcházelo natolik přísné zjišťování
podmínek kvality, které opodstatňuje liberační důvod podle § 5odst. 1 písm. e)
ZOŠZVV. 86
Tento zákon je projevem harmonizace českého práva s právem Evropských
společenství, kde je odpovědnost výrobců upravena směrnicí 85/374/EHS ze dne 25. 7.

Podle tohoto ustanovení se výrobce zprostí odpovědnosti, prokáže-li, že stav vědeckých a
technických možností v době, kdy výrobek uvedl na trh, neumožnil zjistit jeho vadu.
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1985 o sbliţování zákonů a dalších právních a správních předpisů členských států o
odpovědnosti za vadné výrobky.
Jak lze vyčíst ze zprávy Evropské komise o uplatňování této směrnice87,
přistupují jednotlivé národní právní řády k interpretaci této směrnice různě, a to zejména
s ohledem na míru důkazního břemena poškozených – nepanuje shoda v tom, co se
povaţuje za prokázání vady.
Zatímco například francouzské a belgické soudy povaţují za dostatečné, kdyţ
osoba uplatňující nárok prokáţe, ţe výrobek je stiţen vadou a ţe tato vada způsobila
zranění, před soudem ve Spojeném království musí ţalobce ještě navíc prokázat povahu
údajné vady. Jedním z klíčových je zde rozhodnutí ve věci Foster v. Biosil88, v němţ šlo
o silikonový prsní implantát, který v místě vloţení praskl. Nárok ţalobkyně v tomto
případě nebyl uznán, neboť nebyla schopna prokázat, co vadu způsobilo. Soud se
nespokojil s důkazem, ţe implantát vykazuje vadu spočívající v tom, ţe v těle
ţalobkyně praskl a došlo k prosakování výplně, ani s důkazem toho, ţe tento neţádoucí
projev nezpůsobil plastický chirurg, jenţ předmětné implantáty ţalobkyni vpravil do
těla.
Posledně zmíněný interpretační přístup však dle mého názoru klade nepřiměřeně
vysoké poţadavky na ţalobce, aby dostál své povinnosti tvrzení a dokazování.
Česká judikatura prozatím příliš podkladů pro nějaké zobecňující závěry o
uplatňování odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, konkrétně vadným
zdravotnickým prostředkem, neskýtá. Na dovolací úrovni nebyla tato problematika
dosud podrobně řešena, nicméně určitý názor si můţeme udělat i pohledem do
rozhodovací praxe obecných soudů. Obecně by se dalo říci, ţe je pro poškozeného
leckdy obtíţné unést důkazní břemeno o tom, ţe mu škoda na zdraví byla způsobena
právě vadou výrobku. Stejně jako ve většině ostatních případů z oblasti medicínského
práva tu sehrávají významnou úlohu znalci, kteří i zde stojí před nelehkým úkolem
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Třetí zpráva evropské komise o uplatňování směrnice Rady o sbliţování zákonů a dalších
právních a správních předpisů členských států o odpovědnosti za vadné výrobky ze dne 14.9.2006 (zdroj:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0496:FIN:CS:HTML)
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Rozhodnutí Central London Country Court ve věci Foster v. Biosil ze dne 18. 4. 2000, 59
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zjistit příčinu dané škody na zdraví. Například v případech ruptury prsního implantátu a
úniku jeho gelové výplně do těla poškozené bývají tato zjištění komplikovaná, neboť
znalec často vyloučí, ţe by implantát vykazoval vady v okamţiku jeho vloţení do těla
poškozené. Ze samotné povahy některých druhů prsních implantátů totiţ podle
znaleckých posudků vyplývá, ţe kdyby byly poškozeny jiţ v tomto okamţiku, nebylo
by je ani moţné vloţit do těla – šlo by o nekompaktní hromádku gelu, která by se slovy
neodborníka „lepila na rukavice“ operatéra a tato skutečnost by neunikla pozornosti
ostatních zdravotnických pracovníků, kteří byli při daném zákroku přítomni. Znalec
dále v jednom konkrétním případě vyloučil moţnost vady implantátu, která by
spočívala v narušení obalu, které by nebylo pouhým okem patrné. V takovém případě
by totiţ implantát nevydrţel tlak, který je na něj vyvíjen při jeho vloţení do těla
poškozené a došlo by k jeho okamţitému prasknutí a vytečení jeho gelového obsahu. V
daném případě znalec vyhodnotil, ţe nejpravděpodobnější příčinou ruptury implantátu
byla kapsula, která se u poškozené vyvinula. V řízení nebyla zjištěna ani vada výrobku
podle ustanovení §4 odst. 1 písm. a) ZOŠZVV podle nějţ je výrobek vadný, jestliţe z
hlediska bezpečnosti jeho uţití nezaručuje vlastnosti, které lze od něj oprávněně
očekávat, zejména s ohledem na prezentaci výrobku včetně poskytnutých informací,
nebo podle §4 odst. 1 písm. b) ZOŠZVV s ohledem na předpokládaný účel, ke kterému
má výrobek slouţit, a to proto, ţe byla poškozená řádně a vyčerpávajícím způsobem
poučena a upozorněna na skutečnost, ţe můţe k ruptuře implantátu dojít. V daném
případě soud prvního stupně došel k závěru, ţe ţalobkyně (poškozená) neprokázala
vadu výrobku.

5.

NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÉ LÉKAŘSKÝM

ZÁKROKEM
Škoda způsobená v souvislosti s poskytováním lékařské péče mívá nejčastěji
podobu škody na zdraví, z čehoţ pro poškozeného plynou nároky z části šesté
občanského zákoníku.
Při škodě na zdraví se jednorázově odškodňují bolesti poškozeného a ztíţení
jeho společenského uplatnění, přičemţ výše této náhrady je stanovena podzákonným
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právním předpisem, kterým je vyhláška Ministerstva zdravotnictví vydaná na základě
zmocňujícího ustanovení § 444 odst. 2 OZ. Na základě tohoto předpisu má být
poškozenému finančně vynahrazena imateriální újma, kterou mu přinesly vytrpěné
bolesti způsobené škodou na zdraví, jakoţ i ty, které byl poškozený nucen snášet v
souvislosti s jejím léčením a odstraňováním jejích následků.
Fyzická bolest a psychické strádání s ní spojené však nejsou jediným
předmětem odškodnění dle zmíněného předpisu, neboť škoda na zdraví s sebou bohuţel
často nese následky trvalého rázu, které negativně ovlivní ţivot poškozeného tím, ţe ho
omezí v dosavadním způsobu ţivota.
Kromě bolesti se tedy dle shora uvedené vyhlášky odškodňuje i tzv. ztížení
společenského uplatnění, za nějţ se povaţují následky škody na zdraví, které jsou
trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v ţivotě a
ve společnosti, zejména na uspokojování jeho ţivotních a společenských potřeb, včetně
výkonu dosavadního povolání, dalšího vzdělávání a moţnosti uplatnit se v ţivotě
rodinném, politickém, kulturním a sportovním.
Kromě výše nastíněné nehmotné újmy, kterou představuje ryze osobní vnímání
nepříznivého zdravotního stavu poškozeným, však škoda na zdraví představuje často
citelný zásah i do majetkové sféry poškozeného a často i jeho blízkých, jimţ jednak
vzniknou určité náklady spojené s potřebou zajistit poškozenému potřebnou zdravotní
péči,, a jednak je poškozený v důsledku škody na zdraví omezen či dokonce vyřazen z
výkonu dosavadního povolání, jeţ mu doposud zajišťovalo určitý příjem a jistou ţivotní
úroveň.
K pokrytí takto vzniklých výdajů, resp. k vyrovnání mezer v příjmech
poškozeného slouţí institut náhrady účelných nákladů spojených s léčením podle §
449 OZ a náhrada za ztrátu na výdělku podle §445 a násl. OZ, jakoţ i náhrada za
ztrátu na důchodu podle § 447a OZ.
Pro případ usmrcení poškozeného pamatuje občanský zákoník na potřebné
pozůstalé a zakotvuje za splnění určitých podmínek nárok pozůstalých na výživu
podle § 448 OZ. Dalším nárokem přicházejícím v úvahu v případě usmrcení
poškozeného je náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem podle §449
odst. 2 OZ. V případě úmrtí se dále pozůstalí odškodňují jednorázovou částkou, která
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je paušálně stanovena v §444 odst. 3 OZ, přičemţ výše této částky je odvislá na stupni a
linii příbuzenského vztahu.
Při poškození zdraví člověka, které bylo způsobeno jednáním jiného subjektu,
rovněţ nevyhnutelně dochází k zásahu do všeobecného osobnostního práva člověka,
jemuţ je poskytována ochrana v ustanoveních § 11 a násl. občanského zákoníku. Dle
současných výkladových tendencí, které jsou posilovány judikaturou, se jedná o zcela
samostatný nárok, jenţ je moţné uplatnit vedle nároku na náhradu škody na zdraví.
V následujícím výkladu se podrobněji zaměříme na jednotlivé nároky.

5.1. NÁHRADA ZA BOLEST A ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO
UPLATNĚNÍ
5.1.1. NÁHRADA ZA BOLEST
Výše, do které lze poskytnout náhradu za bolest a ztíţení společenského
uplatnění, je stanovena ve vyhlášce č. 440/2001 Sb., (dále téţ jen „Vyhláška“).
Vyhlášku vydalo Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a
sociálních věcí na základě zmocňujícího ustanovení občanského zákoníku. Tento
podzákonný právní předpis nahradil často kritizovanou a zastaralou vyhlášku č. 32/1965
Sb., nicméně v zásadě spočívá na totoţném principu, kterým je bodové ohodnocení
jednotlivých druhů bolesti způsobené škodou na zdraví, kdy na jeden bod připadá
konkrétní peněţní částka – v současné době jeden bod činí 120,- Kč.
Oproti předchozí úpravě doznala Vyhláška jistých změn; především došlo k
navýšení hodnoty bodu z původních 30,- Kč na 120,- Kč, a dále bylo například v
obecné rovině vypuštěno zohledňování pohlaví poškozeného (u některých bolestí
převáţně estetického rázu vymezených v přílohách Vyhlášky, jako je například ztráta
vlasů,se však skutečnost, zda je poškozený muţ či ţena zohledňuje i v platné právní
úpravě).
Bolestí se ve smyslu Vyhlášky rozumí kaţdé tělesné a duševní strádání
způsobené poškozenému škodou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním jejích
následků. Uţ ze samotného vymezení bolesti je zřejmé, ţe se jedná o velice subjektivní,
těţko uchopitelnou a ještě obtíţněji vyčíslitelnou újmu, která pouze a toliko odráţí, jak
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poškozený vnímá a snáší tělesný a duševní diskomfort nastolený škodou na zdraví,
neboť kaţdý člověk má jinak nastavený práh bolesti.
Jedná se tedy o čistě individuální a subjektivní vnímání škody, které sice můţe
mít z lékařského hlediska základ v objektivních kritériích jako je „závaţnost“ bolesti s
ohledem na to, zda byl například nenávratně poškozen ţivotně důleţitý orgán, či na
předpokládanou dobu hojení, nicméně uţ ze samotné povahy věci je patrné, ţe nebude
nikdy moţné plně bolest vyčíslit a dostát tak satisfakční funkci institutu náhrady škody.
Pro současnou právní úpravu odškodňování bolesti (a totéţ platí i pro ztíţení
společenského uplatnění) je příznačná snaha o co největší kazuističnost a vymezení
všech myslitelných případů, které se odškodňují, se současným stanovením výše bodů,
od nichţ se potom odvíjí samotná výše náhrady škody.
Na druhou stranu počítá jiţ samotná Vyhláška s tím, ţe není moţné uvést
kompletní výčet všech moţných bolestí. Stanovuje tedy pro případy, kdy by
předmětnou bolest nebylo moţné podřadit pod ţádnou z poloţek přílohy, pravidlo, ţe se
pouţije bodové hodnocení za škodu na zdraví, s níţ lze posuzovanou škodu z hlediska
bolesti nejspíše srovnávat. Otázkou je, nakolik je vůbec moţné paušalizovat jev, jakým
je bolest.
Bodové ohodnocení provádí v rámci zpracovávání lékařského posudku
posuzující lékař. Posuzujícím lékařem je ošetřující lékař poškozeného, v případě
nemoci z povolání je jím pak ošetřující lékař zdravotnického zařízení oprávněného k
posuzování nemocí z povolání. Lékařský posudek je potom vydán zdravotnickým
zařízením, jehoţ lékař jej zpracoval.
Lze si představit, ţe v běţném ţivotě vyvstanou nejasnosti o tom, kdo má tím
posuzujícím, resp. ošetřujícím lékařem být. Zejména v situacích, kdy má být
odškodněna bolest (či ztíţení společenského uplatnění) v případě škody na zdraví
způsobené lékařským zákrokem. Vytíţený lékař se můţe zdráhat posudek vypracovat s
poukazem na sloţitost případu a lze si dokonce i představit situaci, ţe odkáţe
poškozeného na specializované pracoviště, kde mu byla škoda na zdraví způsobena.
Takovýto postup je zcela jistě neţádoucí, a přestoţe Vyhláška příliš velkou
nápovědu neposkytuje, domnívám se, ţe vhodným posuzujícím lékařem by mohl být ve
většině případů praktický lékař poškozeného, který má poměrně dlouhodobou a
komplexní představu o zdravotním stavu pacienta.
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Důleţitým momentem je okamţik, k němuţ se lékařský posudek zpracovává.
Předmětem odškodnění je akutní fáze bolesti, nicméně bodové ohodnocení lze provést
aţ v době stabilizace bolesti, přičemţ Vyhláška výslovně uvádí, ţe lékařský posudek u
bolesti se vydává, jakmile je moţno zdravotní stav poškozeného povaţovat za ustálený.
Stejně tak jako shora uvedené fáze obvykle nemohou spadat v jedno, vyskytly se v praxi
potíţe s určováním, kdy daná bolest vůbec vznikla.
Okamţik vzniku bolesti je totiţ rozhodný pro zjištění, zda bude na daný případ
aplikována zrušená vyhláška č. 32/1965 Sb. (30 Kč za bod) nebo stávající Vyhláška
(120 Kč za bod). V současné době sice jiţ pravděpodobně není tato otázka příliš
aktuální, ale v období kolem 1.1. 2002, kdy vstoupila Vyhláška v účinnost, byly soudy
nuceny tuto otázku řešit, neboť aplikace té které vyhlášky znamenala pro poškozeného
několikanásobný rozdíl ve výši odškodného.
Nejvyšší soud zkoumal, který okamţik se ve smyslu temporálního ustanovení89
Vyhlášky povaţuje za moment vzniku bolesti a dospěl k závěru, ţe tento okamţik
nemusí spadat v jedno se vznikem škodní události, jíţ došlo k narušení tělesné integrity
poškozeného, ani nemusí být shodný s okamţikem, kdy dojde k ustálení jeho
zdravotního stavu. Období, kdy dojde ke stabilizaci bolesti a ustálení zdravotního stavu
poškozeného rovněţ nelze automaticky vykládat jako okamţik vzniku bolesti, neboť
ustanovení § 4 odst. 1,2 Vyhlášky, které poţaduje provedení bodového ohodnocení
bolesti aţ v době její stabilizace, není temporálním ustanovením určujícím, podle
kterého předpisu by se odškodnění mělo řídit. Nejvyšší soud připustil moţnost90, ţe se
bolesti způsobené jednou škodní událostí mohou posuzovat podle obou vyhlášek,
přičemţ je třeba oddělit, kdy došlo ke vzniku kterých bolestí.
Je tedy moţná aplikace Vyhlášky i za situace, ţe ke škodní události, jeţ vyvolala
poškození zdraví, došlo před její účinností, tj. před 1.1.2002, a to například v souvislosti
s dalšími bolestmi spojenými například s léčbou či rehabilitacemi. Tento názor soud
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§9 Vyhlášky stanoví: Bolest a ztíţení společenského uplatnění způsobené škodou na zdraví,
které vznikly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních
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potvrdil i ve svém pozdějším rozhodnutí, kdyţ judikoval, ţe okamţik vzniku bolesti
způsobené přímo poškozením zdraví můţe být rozdílný od okamţiku vzniku bolesti
vyvolané léčením tohoto poškození, či od okamţiku vzniku bolesti, jeţ byla způsobena
teprve aţ odstraňováním následků poškození zdraví.91
Výše odškodnění můţe být ve zvláštních případech a za splnění určitých podmínek
zvýšena oproti bodové výměře stanovené v tabulkách, jeţ jsou součástí přílohy
Vyhlášky. Můţe se tak stát jednak přímo v rámci samotného bodového ohodnocení
škody na zdraví posuzujícím lékařem, který zvýší bodové ohodnocení, jsou - li pro to
naplněny podmínky předpokládané ustanovením § 6 odst. 1 Vyhlášky, jednak můţe být
výše odškodnění stanovená na základě této Vyhlášky přiměřeně zvýšena soudním
rozhodnutím, a to pouze ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného
zřetele, jak je zakotveno v ustanovení § 7 odst. 3 Vyhlášky. Jelikoţ se jedná o
ustanovení s relativně neurčitou hypotézou, je na úvaze soudu, aby tuto hypotézu v
kaţdém konkrétním případě vymezil a stanovil tak, jaké zvýšení náhrady je v tom
kterém případě přiměřené.
Úvaha soudu však není na tomto poli neomezená a měla by se drţet v rámci
stanoveném tímto právním předpisem, to znamená, ţe náhrada by měla být přiměřeně
zvýšena právě v těch případech, které jsou opravdu mimořádné a zasluhují proto
zvláštní zohlednění. Posuzující lékař rovněţ nemůţe bodové ohodnocení navyšovat
libovolně, ale jenom za podmínek stanovených Vyhláškou. Lékař je tak při navyšování
limitován nejen okruhem případů, kdy tak lze učinit, a to v závislosti na náročnosti
léčby či povaze následků škody na zdraví, ale i samotným rozsahem navýšení.
V praxi se vyskytly nejasnosti kolem vztahu mezi navýšením bodového
ohodnocení posuzujícím lékařem a navýšením náhrady, které je dáno do úvahy soudu,
kdy se Nejvyšší soud zabýval otázkou, zda soud má při rozhodování o přiměřeném
navýšení vycházet ze základní výměry odškodnění stanovené postupem podle §3 odst. 1
Vyhlášky, nebo jiţ od navýšeného bodového ohodnocení podle §6 odst. 1 Vyhlášky. V
případě, ţe z důvodů stanovených Vyhláškou lékař v posudku zvýší počet bodů, je toto
zvýšení součástí bodového ohodnocení stanoveného v lékařském posudku, který je
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základem pro stanovení výše odškodnění ve smyslu § 7 odst. 1 Vyhlášky, přičemţ takto
stanovenou výši můţe soud v odůvodněných případech zvýšit92.
Soudy tak často musejí posuzovat odůvodněnost nároku poškozeného, který jako
náhradu bolesti a ztíţení společenského uplatnění poţaduje po ţalovaném nezřídka
zaplacení částky mnohonásobně převyšující „základní“ tabulkovou výměru s tím, ţe
právě jejich případ je s ohledem na vytrpěné bolesti a trvalé omezující následky, které
pro ně znamenají útrapy aţ do konce ţivota, mimořádný a proto hodný zvláštního
zřetele při rozhodování o zvýšení odškodného.
Mimořádné zvyšování podle §7 odst. 3 Vyhlášky se obvykle děje vyčíslením
náhrady v dalších násobcích, i kdyţ právní úprava s takovýmto matematickým modelem
výslovně nepočítala. Jedná se však o poměrně přehledný způsob navyšování náhrady,
který si soudy ve své rozhodovací praxi osvojily a dokonce i pro Ústavní soud je tento
model samozřejmý, jak ostatně vyplývá z formulace právní věty jeho nálezu93:
“Ústavnímu soudu sice z hlediska jeho postavení jako soudního orgánu ochrany
ústavnosti sice nepřísluší konstatovat, v jaké výši by náhrada za ztíţení společenského
uplatnění měla být přiznána, tzn., jaký by měl být násobek podle §7 odst. 3 předmětné
vyhlášky, vycházet je však nutno z principu proporcionality. Jinými slovy řečeno,
obecné soudy při posuzování mimořádných případů mají určitý prostor k úvaze, jakého
násobku pouţijí“
Je pochopitelné, ţe pro kaţdého člověka, jenţ je nucen snášet následky škody na
zdraví, které jsou často fatální a neoddiskutovatelně změní ţivot k horšímu, je jeho újma
jedinečná. S ohledem na to se odškodnění podle základního, nebo dokonce i lékařem
navýšeného bodového ohodnocení jeví jako naprosto nedostatečná satisfakce.
Nicméně moţnost soudu přiměřeně zvýšit odškodnění nad stanovené nejvyšší
limity odškodnění je tu pouze pro ty případy, které spadají do kategorie zvlášť
výjimečných případů hodných mimořádného zřetele, a to v porovnání s ostatními
poškozenými, které postihla škoda na zdraví spadající do stejné kategorie vymezené v
tabulce Vyhlášky.
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Nejvyšší soud tak judikoval, ţe pro postup podle § 7 odst. 3 Vyhlášky nestačí
samotná okolnost, ţe v daném případě došlo u poškozeného k zvlášť těţkým následkům
škody na zdraví, které podstatně omezují nebo významně mění anebo znemoţňují další
uplatnění v ţivotě. Pro pouţití citovaného ustanovení je tak nezbytné, aby se navíc
jednalo o zvlášť výjimečný případ hodný mimořádného zřetele, kdy moţnosti
poškozeného jsou velmi výrazně omezeny či zcela ztraceny ve srovnání s vysokou a
zcela mimořádnou úrovní kvality jeho ţivota v době před vznikem škody94.
Například v tomto případě, kdy 50 - letý dělník na pile utrpěl pracovní úraz, v
jehoţ důsledku mu byly amputovány 4 prsty na levé ruce, nepovaţoval dovolací soud za
důvody hodné mimořádného zřetele skutečnost, ţe šlo o člověka v produktivním věku,
jenţ si zajišťoval obţivu manuální prací, kterou jiţ v důsledku škody na zdraví nebude
moci vykonávat, ani nebyla pro tyto účely zohledněna jeho levorukost, která v případě
amputace čtyř prstů levé ruky znamenala pro poškozeného znemoţnění obstarávat si
samostatně některé kaţdodenní úkony.
S jistou mírou zjednodušení by bylo moţné říci, ţe dosavadní judikatura často čerpá z
rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 1988, sp. zn. 1Cz 60/88, který lpí na
zásadě, ţe mimořádné odškodnění spočívající v navýšení základní hodnoty soudem se
má dít jen v naprosto výjimečných případech, kdy sportovní, kulturní či jiné zapojení
poškozeného bylo před vznikem škody na zdraví zcela mimořádné a na vysoké úrovni.
Názory, které citované rozhodnutí kritizují, poukazují zejména na nedostatečnou
výši odškodnění v absolutních částkách a dovozují, ţe nedostatek právní úpravy je třeba
soudcovsky dotvořit právě širším vyuţitím ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky. I kdyţ
takový přístup nabádá vlastně k protiprávnímu výkladu, nelze mu upřít legitimitu v tom,
ţe zejména odškodnění fatálních následků, spojených se ztrátou řady funkcí a moţností,
podle vyhlášky č. 32/1965 Sb. bylo nedostačující a někdy v konkrétním případě
hraničilo aţ s jakýmsi dehonestováním tak zásadní hodnoty, jíţ je zdraví. To pak
vysvitlo ještě výrazněji porovnáním s úpravou pozdější, kdy při zvýšení hodnoty bodu z
30 Kč na 120 Kč byla odškodnění posuzovaná podle předchozího předpisu skutečně
výrazně nedostatečná a výsledná částka byla devalvována i zvýšením cenové hladiny ve
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společnosti zejména v důsledku liberalizace cen začátkem devadesátých let minulého
století.95
Ústavní soud, jakoţto orgán ochrany ústavnosti a lidskoprávních hodnot, nahlíţí
na problematiku odškodňování trochu odlišným způsobem a z jeho mnohých rozhodnutí
lze vyčíst snahu o proporcionální řešení. Ústavní soud se dokonce v poměrně nedávné
době zabýval návrhem Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení §444 odst.
2 OZ s tím, ţe navrhovatel povaţoval tuto zákonnou konstrukci za protiústavní,
diskriminující podle věku, v rozporu s právem na ochranu ţivota, zdraví a lidské
důstojnosti, ţe je neuctivé k těmto chráněným hodnotám a vylučuje ochranu těchto práv
z ochrany soudní. Ústavní soud sice tento návrh zamítl, ve svém nálezu však zdůraznil
vázanost soudce zákonem a mezinárodní smlouvou a akcentoval oprávnění soudce
posoudit soulad jiného právního předpisu (tedy Vyhlášku, resp. její §7) se zákonem
nebo takovou mezinárodní smlouvou. Dojde-li k závěru, ţe jde o pravidlo chování,
které je s ním v rozporu, je soudce povinen takové pravidlo nepouţít. Je však logické,
ţe v takovém případě musí spor rozhodnout a v odůvodnění výroku náleţitě objasnit
důvody, které ho k takovému rozhodnutí vedly, včetně důvodů, pro které podzákonné
pravidlo neaplikoval96.
V jiném případě zrušil Ústavní soud rozhodnutí Nejvyššího soudu, v němţ
dovolací soud přitakal závěrům odvolacího soudu, ţe v posuzovaném případě nejsou
dány předpoklady pro mimořádné zvýšení náhrady za ztíţení společenského uplatnění.
Toto zvýšení poţadovala ţalobkyně, která byla nedbalým postupem operatéra
připravena o zdravou ledvinu, v důsledku čehoţ se musí pravidelně podrobovat
nefrologickým kontrolám, pít vysoké mnoţství tekutin, je tak omezena v běţných
aktivitách a ţije ve strachu ze selhání zbývající ledviny. Ústavní soud však v tomto
případě shledal, ţe se jedná o příklad případu hodného zvláštního zřetele, kdy újmu
způsobenou v důsledku ţivotně důleţitého orgánu nelze přiměřeně vynahradit pouze
podle základního bodového ohodnocení příslušné vyhlášky.

Vojtek, P., K judikatuře Nejvyššího soudu v otázkách náhrady za bolest a ztížení
společenského uplatnění. Soudní rozhledy č. 8/2007, s. 293.
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V souvislosti s tím zformuloval Ústavní soud kritéria, která v daném případě
byla splněna nebo k nimţ mělo být přihlédnuto. Zaprvé by se mělo přihlédnout k
závaţnosti způsobené škody na zdraví, tzn., zda byly zasaţeny ţivotně důleţité orgány.
Dále by se měla zohlednit moţnost vyléčení, a nakolik je poškozený omezen ve svém
způsobu ţivota, jakoţ i nutnost podrobovat se další lékařské péči. Dalším kritériem by
dle Ústavní soudu měla být míra zavinění škůdce, tedy nakolik se operatér odchýlil od
standardního postupu při operaci.
Takto zformulovaná kritéria však dle mého názoru neodpovídají způsobu, jakým
by se ve smyslu rozebírané vyhlášky měla újma pro účely případného mimořádného
zvýšení jejího odškodnění posuzovat. Hned první kritérium opomíjí skutečnost, ţe
závaţnost způsobené škody na zdraví je vyhodnocena jiţ při základním bodovém
ohodnocení, které postihuje diagnózy podle míry poškození jednotlivých orgánů.
Kritice97 je podrobováno rovněţ zohledňování míry zavinění škůdce, neboť ta nemá z
hlediska rozsahu následků a jejich dopadu do poměrů poškozeného rozhodující význam
a institut odškodnění bolesti a ztíţení společenského uplatnění by tak získal sankční
charakter, coţ není jeho primární účel.
Otázka posuzování mimořádnosti pro účely zvyšování odškodnění tak zůstává i
nadále předmětem diskuzí. Při posuzování moţnosti zvýšení odškodnění bolesti a
ztíţení společenského uplatnění v souvislosti se škodou na zdraví způsobenou při
poskytování lékařské péče se však zpravidla přihlíţí k tomu, zda poškozený předmětný
zákrok podstoupil z nutnosti, či zda byl takovýto zákrok zbytný, motivovaný například
kosmetickými důvody.
Podle současné právní úpravy jsou přiznané nároky na odškodnění bolesti a
ztíţení společenského uplatnění nepřevoditelné a neděditelné, neboť podle ustanovení
§ 579 odst. 2 OZ zanikne smrtí věřitele jeho právo na bolestné a ztíţení společenského
uplatnění, jelikoţ se jedná o plnění omezené jen na osobu věřitele. Podstata tohoto
východiska je nepochybně správná, protoţe se skutečně jedná o plnění, na nějţ vznikne
poškozenému nárok v souvislosti s újmou na jeho zdraví, která představuje ryze osobní

srov. např. Vojtek, P., K judikatuře Nejvyššího soudu v otázkách náhrady za bolest a ztížení
společenského uplatnění. Soudní rozhledy č. 8/2007, s. 293.
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a intimní záleţitost poškozeného. Navíc platné právo zakotvuje jiné nároky pozůstalých,
které mají napomoci vykompenzovat újmu způsobenou ztrátou blízké osoby.
Nicméně i tato úprava se můţe pod určitým úhlem pohledu jevit jako
problematická. Můţe se totiţ stát, ţe dojde k úmrtí poškozeného v době, kdy o jeho
nároku ještě nebylo pravomocně rozhodnuto, nebo sice takto rozhodnuto bylo, ale
náhrada přesto nebyla uhrazena. Nejvyšší soud judikoval, ţe okamţikem smrti
poškozeného zaniká uplatněný nárok na náhradu škody za ztíţení společenského
uplatnění, aniţ by došlo k jeho přechodu na dědice98.
Lze si totiţ představit, ţe tato úprava nebude příliš motivovat ţalovaného k
tomu, aby řádně a včas zaplatil ţalobci náhradu, k níţ ho zavázalo pravomocné
rozhodnutí soudu. Je moţné, ţe bude takový ţalobce kalkulovat s chatrným zdravotním
stavem poškozeného, aby nemusel nakonec náhradu poskytnout, a to je jistě neţádoucí
a společensky nepřijatelné.
Právo domáhat se u soudu náhrady škody na zdraví je nárokem, který podléhá
promlčení. To znamená, že není – li toto právo uplatněno před uplynutím promlčecí lhůty,
vystavuje se poškozený riziku, že žalovaný odpovědný subjekt vznese námitku promlčení
a z nároku se stane tzv. naturální obligace. Shora uvedené má za následek, že promlčené
subjektivní občanské právo na náhradu škody zůstává poškozenému sice zachováno,
avšak je nevynutitelné a soud k námitce promlčení musí žalobu, jíž poškozený takový
nárok uplatnil, zamítnout. Není však vyloučeno dobrovolné plnění a v takovém případě
dochází k plnění debite, tedy toho, co odpovědný subjekt dlužil, takže na straně
poškozeného nedochází k bezdůvodnému obohacení.
Z výše uvedeného vyplývá, že jednou z podmínek úspěšného uplatnění nároku na
náhradu škody na zdraví je jeho včasné uplatnění u soudu. Pro posuzování včasnosti je
klíčová délka a počátek běhu promlčecí doby.
Obecně se podle zákona u náhrady škody uplatňují dva druhy promlčecí lhůty, a to
objektivní a subjektivní. Subjektivní lhůta je dvouletá a počne běžet ode dne, kdy se
poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá.
Obecná objektivní lhůta je tříletá, pokud však šlo o škodu způsobenou úmyslně, je
desetiletá, a pro počátek jejího běhu je rozhodný den, kdy došlo k události, z níž škoda
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vznikla. Zákon však stanoví, že u nároků plynoucích ze škody na zdraví se objektivní
promlčecí lhůta neuplatňuje, tento nárok je promlčen pouze po uplynutí subjektivní lhůty,
pro jejíž počátek je rozhodující subjektivní vědomí poškozeného nejen o tom, že ke škodě
vzniklo, ale i o tom, kdo za ni odpovídá.
Nejvyšší soud v této souvislosti dovodil „ že z hlediska § 106 odst. 1 OZ není
rozhodující, kdy se poškozený dozví o tom, jakým konkrétním úkonem či opomenutím
bylo poškozeno jeho zdraví, tedy kdy je po odborné stránce objasněno, které konkrétní
pochybení zdravotnického personálu při ošetření či zákroku způsobilo škodlivý následek,
za nějž je požadována náhrada; stačí vědomost, že zákrok ošetřujícího lékaře byl příčinou
poškození jeho zdraví.“99
Soudní praxe však při újmě způsobené na zdraví považuje pod zřetelným
pracovněprávním vlivem

z hlediska promlčení jednotlivá práva představující obsah

odpovědnostního vztahu ze způsobení škody za dílčí práva samostatné povahy100. Toto
stanovisko je odůvodněno samostatnými předpoklady vzniku těchto nároků, jakož i jejich
různým časovým naplňováním. Může tak dojít k tomu, že počátek promlčecí lhůty bude
jiný u práva na náhradu účelně vynaložených nákladů (den skutečného vynaložení
nákladů, nejpozději den skončení léčení), jiný u práva na náhradu za ztrátu na výdělku po
dobu pracovní neschopnosti (zpravidla vyplacením poslední dávky nemocenského), jiný u
práva na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti či při invaliditě
(při každé měsíční výplatě, která je nižší než původně dosahovaný výdělek, resp. při

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.9.2009, sp. zn. 25 Cdo 2891/2007. V daném případě
žalobkyně neuspěla s argumentem, že nevěděla, že za škodu jí odpovídá zdravotnické zařízení,
jehož zaměstnancem byl lékař, který jí svým zákrokem škodu způsobil, a tedy subjektivní promlčecí
lhůta počala běžet až ode dne, kdy jí byla tato skutečnost známa. Dovolací soud se dále neztotožnil
ani s tvrzením žalobkyně, že rozhodné skutkové okolnosti se dozvěděla až z revizního znaleckého
posudku vypracovaného v rámci trestního řízení, a to čtyři roky od poslední z operací, v jejichž
sledu jí byla způsobena újma. Žalobkyně se poté, co s ohledem na neuspokojivé výsledky operace
usoudila, že na staně operujícího lékaře mohlo dojít k pochybení, podala dva měsíce od poslední
operace u Okresního státního zastupitelství v příslušném místě „Žalobu z důvodů zanedbání a
neodborné léčby,“ proti operujícímu lékaři, který byl však v rámci trestního řízení zproštěn
obžaloby. Dovolací soud dospěl k závěru, že žalobkyně musela mít již v okamžiku podání výše
uvedeného podání určitou, byť ne zcela přesnou, vědomost právě o těch skutkových okolnostech,
jež umožňují učinit právní závěr o subjektu odpovědném za škodu.
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invaliditě doručením rozhodnutí o invalidním důchodu), jiný u práva na odškodnění
vytrpěných bolestí (zásadně ukončením léčebného procesu, a tudíž ustáleností
zdravotního stavu poškozeného), a konečně jiný u práva na odškodnění za ztížení
společenského uplatnění (den, kdy jsou již prokazatelné nepříznivé následky pro životní
úkony poškozeného, pro uspokojování jeho životních a společenských potřeb a pro
splnění jeho životních úkolů).101
Objektivní promlčecí lhůta je tedy u takového nároku vyloučena, a to nejen u
odškodňování imateriální újmy, ale i u náhrady za ztrátu na výdělku a ostatních složek
práva na náhradu škody v případech škody na zdraví.
Shora uvedené se může zdát na první pohled jako samozřejmé, v praxi se nicméně
vyskytly nejasnosti ohledně interpretace ustanovení §100 odst. 1 ve spojení s
ustanovením §106 odst. 2 OZ, z nichž je třeba v otázkách promlčení práva na odškodnění
škody na zdraví vycházet.
Nejvyšší soud se tak v jednom ze svých judikátů102 neztotožnil s názorem
odvolacího soudu, který vyložil velice restriktivně ustanovení o objektivní promlčecí lhůtě,
podle nějž se právo na náhradu škody promlčí nejpozději za tři roky, a jde – li o škodu
způsobenou úmyslně, za deset let ode dne, kdy došlo k události, z níž škoda vznikla; to
neplatí, jde-li o škodu na zdraví. Odvolací soud totiž v daném případě dovodil, že nárok na
náhradu ztráty na výdělku v důsledku škody na zdraví způsobené při dopravní nehodě je
třeba považovat po uplynutí tří let počítaných ode dne, kdy k nehodě došlo, za promlčený.
Tento závěr byl však dovolacím soudem vyhodnocen jako v rozporu s hmotným právem,
neboť u nároků ze škody na zdraví se objektivní promlčecí lhůta neuplatňuje.
Jinak by tomu však bylo v situaci, kdyby se některá ze složek práva na náhradu
škody na zdraví přeměnila na právo majetkové. Lze si představit situaci, že si poškozený
potřebuje rychle zajistit léčení, či zdravotní pomůcku, a s ohledem na situaci tyto náklady
uhradí ze svého. Tímto úkonem se však nárok přetransformuje na právo majetkové, které

srov. Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J., Melicharová – Karfíková, D., Kanda, A.,
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vydání. Praha: Aspi Wolters Kluwer, 2006, 488 s. ISBN 80-86395-36-7.
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podléhá promlčení v režimu majetkových práv, a bude zde tedy působit i objektivní
promlčecí lhůta. 103

5.1.2. NÁHRADA ZA ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ
Ztíţením společenského uplatnění se podle § 3 Vyhlášky rozumí takové
následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv
na uplatnění poškozeného v ţivotě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho
ţivotních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy
na povolání, dalšího vzdělávání a moţnosti uplatnit se v ţivotě rodinném, politickém,
kulturním a sportovním, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na
zdraví. Nejde tedy o následky mající podobu fyzické bolesti, ale o důsledky, které pro
poškozeného představují omezení v jeho běţném ţivotě, například proto, ţe ztratil
předpoklady pro výkon dosavadního povolání.
Účelem tohoto nároku však není vynahradit poškozenému takto vzniklou ztrátu
na výdělku, nýbrţ vykompenzovat mu možnost toto povolání vykonávat, resp. ztrátu
určitých schopností. Při rozhodování o tomto nároku se tedy nepovaţuje za rozhodné,
ţe poškození zdraví zanechalo takové následky, ţe výkon zaměstnání je u poškozeného
spojen s vynaloţením zvýšeného úsilí, aby překonal obtíţe vyvolané nepříznivým
zdravotním stavem.104 Tato skutečnost má ovšem význam při výpočtu náhrady za ztrátu
na výdělku, která je však odlišným nárokem.
Předpokladem pro vznik nároku na náhradu ztíţení společenského uplatnění
nemusí být jen viditelné znevýhodnění poškozeného, mající podobu například ztráty
končetiny či ryze estetického poznamenání v podobě jizvy, ale můţe se jednat například
o nedoslýchavost či ztrátu reprodukčních schopností.
Hlediska pro určování výše odškodnění uvedená ve výše citovaném ustanovení
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§ 3 Vyhlášky jsou zde vymezena demonstrativně, a i kdyţ se oproti dřívější právní
úpravě mezi těmito kritérii neuvádí pohlaví poškozeného, zákon tak nevylučuje, aby
například při posouzení zohyzdění tělesného vzhledu bylo přihlédnuto i k tomu, ţe tyto
újmy tíţivěji dopadají na dívku – ţenu. 105
Při posuzování odškodnění tohoto druhu újmy je rozhodující, jaké bylo
v jednotlivých sférách ţivota uplatnění poškozeného před a po vzniku škody na zdraví,
kdy se vychází z předpokládaného vývoje.
Uţ samotný výraz ztíţení společenského uplatnění vystihuje, ţe se jedná o
určitou nepříznivou změnu stavu. Zohledňuje se tedy, zda poškozený například aktivně
sportoval, zda tato činnost dosahovala mimořádné úrovně a zda se bude moci těmto
aktivitám na srovnatelné úrovni věnovat i nadále. Při mimořádném zvyšování
odškodnění stanoveného na základě Vyhlášky vychází soud podle ustálené judikatury
zásadně z porovnání způsobu ţivota poškozeného před poškozením a poté. Soud přitom
vychází ze skutkových zjištění, zda a nakolik jsou v důsledku škody na zdraví omezeny
či zcela vyloučeny jeho předchozí moţnosti uplatnění v ţivotě a ve společnosti.
Potíţe nastávají v případě, ţe je poškozeným dítě či mladý člověk, u nichţ se
vzhledem k jejich útlému věku nedá příliš srovnávat jejich společenské uplatnění
v období před a po vzniku škody na zdraví a nedá se tedy s dostatečnou přesností
odhadnout, jaké by měli šance a moţnosti na uplatnění v dalším ţivotě, kdyby například
rozvíjeli schopnosti, o něţ byli v důsledku škody na zdraví připraveni.
Judikatura106 s ohledem na to, ţe náhrada za ztíţení splečenského uplatnění je
jednorázovým odškodněním za nepříznivé následky pro ţivotní úkony poškozeného,
povaţuje za přiměřené v případech velice mladých poškozených zohledňovat jejich
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srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 10. 2008, sp. zn. 25 Cdo 2596/2006
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Poškozená v tomto případě utrpěla v novorozeneckém věku v důsledku samovznícení inkubátoru
popáleniny II. a III. stupně na 20% povrchu těla, v důsledku čehož přišla o malík na levé ruce a má
v postižené oblasti trvale zjizvenou kůži. Žalobkyně podala dovolání proti rozhodnutí odvolacího
soudu, jímž jí bylo na ztížení společenského uplatnění přiznáno odškodnění „pouze“ trojnsobně
navýšené oproti základnímu hodnocení. Nejvyšší soud zde dal zapravdu žalobkyni v tom, že takové
odškodnění neodpovídá požadavku proporcionality.
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omezené moţnosti nejen v oblasti pracovní a rodinné, ale i například v oblasti kulturní a
sportovní.

5.2. NÁROKY POŠKOZENÉHO PLYNOUCÍ ZE ZTRÁTY NA VÝDĚLKU
Se škodou na zdraví se nezřídka pojí i skutečnost, ţe poškozený v důsledku
takové škody není schopen vykonávat výdělečnou činnost v takovém rozsahu, aby mu i
po vzniku škody na zdraví zajišťovala stejný příjem jako před vznikem této škody.
K vyrovnání tohoto nepříznivého dopadu škody na zdraví do majetkové sféry
poškozeného zakotvuje občanský zákoník v ustanovení §445 a násl. institut náhrady
ztráty na výdělku. Jedná se o speciální ustanovení k ustanovení § 442 OZ, které
upravuje náhradu skutečné škody a ušlý zisk. Náhrada ztráty na výdělku podle § 445
OZ je však zvláštním případem škody, který nespadá pod pojem skutečné škody ani
ušlého zisku, a je tedy třeba ji posuzovat podle tohoto zvláštního ustanovení. Tato
náhrada je poškozenému poskytována formou opakovaného peněţitého důchodu, při
jehoţ výměře se vychází z průměrného výdělku poškozeného, kterého před poškozením
dosahoval.
Občanský zákoník rozlišuje jednak náhradu ztráty na výdělku během pracovní
neschopnosti a jednak po ukončení pracovní neschopnosti či při uznané invaliditě. Tato
újma se nahrazuje za předpokladu, ţe nebyla uhrazena nemocenskými dávkami podle
předpisů o nemocenském pojištění nebo invalidním důchodem podle předpisů o
důchodovém pojištění.
Dalším základním předpokladem pro vznik tohoto nároku je, ţe se následky
škody na zdraví projeví v majetkové oblasti poškozeného sníţením jeho výdělku;
samotné sníţení pracovní způsobilosti poškozeného tento nárok nezakládá, neboť samo
o sobě nepředstavuje materiální újmu. Na druhou stranu judikatura připouští, ţe k
odškodnitelné ztrátě na výdělku ve smyslu ustanovení § 455 a násl. OZ můţe dojít i v
případě, ţe poškozený v době úrazu sice nepracoval, avšak prokazatelně měl do

88

zaměstnání nastoupit, coţ se nestalo jen v důsledku úrazu.107
Prokazování očekávaného výdělku by nemělo činit potíţe v situaci, kdy by jiţ
poškozený měl například podepsanou pracovní smlouvu, resp. sjednanou mzdu.
Poškození, kteří však před vznikem škody na zdraví pomýšleli na započetí
podnikatelské kariéry, se však mohou dostat do sloţité důkazní situace, neboť musí
dokázat, jakou moţnost výdělku měli. Judikoval tak Nejvyšší soud108 v případě, kdy
dovolatelka - poškozená v důsledku neodborně provedené operace ţlučníku utrpěla
škodu na zdraví, která ji omezovala v pracovní sféře a byla uznána částečně invalidní.
Poškozená ţádala náhradu ztráty na výdělku, jehoţ výši však vzhledem k tomu, ţe s
podnikáním nemohlo být po vzniku škody na zdraví započato, nedokázala prokázat,
resp. nemohla prokázat, ţe by takovýto příjem byl vyšší neţ vyplácený invalidní
důchod. Soud vzal sice za prokázané, ţe mezi poškozenou a jejím zamýšleným
obchodním partnerem existovala dohoda o budoucí spolupráci, ale mohl se opřít pouze
o doloţený zisk tohoto partnera, coţ nelze povaţovat za dostatečné. Poškozená v tomto
případě neunesla důkazní břemeno zejména proto, ţe nedoloţila svůj vklad (v podobě
tvrzených rozsáhlých kontaktů a vlastních zakázek, o které by se během společného
podnikání rozrostla činnost a potaţmo i zisk obchodního partnera) do zamýšlené
podnikatelské činnosti.
Pokud dojde ke změně rozsahu této újmy v důsledku změny poměrů, není
vyloučeno podle ustanovení § 163 OSŘ poţadovat zohlednění takové změny i u soudu.
Podmínkou však je, aby tato změna byla trvalá a podstatná, a to zejména na straně
poškozeného. V řízení o změně rozhodnutí však nelze přezkoumávat správnost
původního rozhodnutí o náhradě ztráty na výdělku.109
Klíčovým pojmem při odškodnění tohoto druhu újmy je průměrný výdělek
poškozeného před poškozením. Přímý návod k výpočtu průměrného výdělku občanský
zákoník neobsahuje, ale nářízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský
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zákoník, odkazuje v § 2 odst. 1 ve věcech zjišťování průměrného výdělku pro tyto účely
na zvláštní zákon, kterým je zákoník práce – konkrétně ustanovení § 275, které
odkazuje na zákon č. 266/ 2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. Podle
dosavadních právních předpisů se průměrný výdělek zaměstnance zjišťoval z jeho hrubé
mzdy nebo platu, zúčtované k výplatě v rozhodném období, a z doby odpracované v
tomto období. Rozhodným obdobím je zpravidla předchozí kalendářní čtvrtletí. V
případě vzniku zaměstnání v průběhu předchozího kalendářního čtvrtletí je rozhodným
obdobím doba od vzniku zaměstnání do konce kalendářního čtvrtletí110 .
Místo průměrného výdělku se i nyní pouţívá pravděpodobný výdělek, jestliţe
zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů. Pokud průměrný
výdělek nelze určit způsobem uvedeným v § 2 odst. 1 výše uvedeného nařízení vlády,
vychází se při jeho určení z okolností jednotlivého případu, zejména z daňového
přiznání111.
Určení pravděpodobného výdělku bývá obtíţné zejména v případech, kdy byl
poškozený za svou práci odměňován mzdou, která obsahovala pohyblivou sloţku, jejíţ
výše můţe být odvislá například od mnoţství přidělované práce v tom kterém měsíci.
Určení pravděpodobného výdělku je otázkou nejen skutkovou, ale i právní. Určení
výdělku, kterého by zaměstnanec „zřejmě dosáhl“, je ovšem v kaţdém případě
záleţitostí přísně individuální a stává se především otázkou skutkovou. V řízení proto
musí být tvrzeny a prokázány rozhodné skutečnosti, ze kterých bude pravděpodobný
výdělek zjištěn112.
Po dobu pracovní neschopnosti náleţí poškozenému náhrada za ztrátu na
výdělku, která představuje rozdíl mezi jeho průměrným výdělkem před poškozením a
nemocenským. Tento nárok je časově omezen na dobu mezi uznáním poškozeného
neschopným k výkonu práce do opětovného uznání práceschopným, či do přiznání
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invalidního důchodu. Pro výši nároku je relevantní výše nároku na nemocenské podle
zákona, nikoli výše skutečně vyplacených dávek.
Po ukončení pracovní neschopnosti nebo je-li poškozený uznán invalidním, je
poškozenému nahrazována částka rovnající se rozdílu mezi jeho průměrným výdělkem
před poškozením a současným výdělkem, přičemţ se k současnému výdělku připočítává
případný invalidní důchod. Poskytovaná náhrada byla dříve limitována nejvyšší moţnou
částkou stanovenou předpisy pracovního práva a po určité době se náhrada ztráty na
výdělku vypočítávala z tzv. limitovaného průměrného výdělku. Tato omezení neplatila
v případech úmyslně způsobené škody a v mimořádných případech u škody způsobené
hrubou nedbalostí. Od tohoto limitování bylo však upuštěno, coţ lze přivítat, neboť
docházelo k porušování zásady plné náhrady škody.
Občanský zákoník obsahuje v ustanovení § 447 odst. 4 zmocnění vlády, která
můţe s ohledem na vývoj mezd upravovat svými nařízeními výši náhrady za ztrátu na
výdělku. Zpravidla dochází k určité procentuální valorizaci průměrného výdělku za
vymezené období, kterým bývá rok.

5.3. NÁKLADY LÉČENÍ
Dalším nárokem, který vzniká v souvislosti se škodou na zdraví, je náhrada
výdajů, které byly vynaloţeny v souvislosti s léčením poškozeného. Pojem léčení je
podle judikatury třeba chápat v širším smyslu, podmínkou však je, aby tyto náklady
byly vynaloţeny prokazatelně a účelně, a to s cílem přispět ke zlepšení zdravotního
stavu poškozeného. Není však podmínkou, aby tohoto pozitivního výsledku bylo
skutečně dosaţeno. Patří sem tedy náklady na vydatnější či naopak dietní stravu,
asistenci třetí osoby k úkonům, které byl dříve poškozený schopen zvládat sám,
rehabilitační pomůcky, ale i protetické výrobky.
Podle dikce zákona se jedná o náklady spojené s léčením, nemusí se tedy jednat
jak bylo shora naznačeno jen o samotné léčení, ale i například o náklady na cestování
do příslušných zdravotnických zařízení.
Nárok na náhradu těchto nákladů má ten, kdo je skutečně vynaloţil; můţe tedy
jít o osobu odlišnou od poškozeného, například o rodiče nezletilého dítěte či pozůstalé.
K úspěšnému uplatnění nároku na náhradu nákladů léčení nestačí například jen
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prokázat cenu předmětných zdravotnických pomůcek na trhu, ale je třeba prokázat, ţe
tyto pomůcky byly zakoupeny právě pro poškozeného, a ţe to byl výdaj nezbytný pro
zlepšení jeho zdravotního stavu.
Co se týká posuzování důvodnosti a účelnosti nákladů vynaloţených na léčení,
je samozřejmě třeba vycházet vţdy z konkrétních okolností případu. Soud113 například
nepovaţoval za prokázanou důvodnost nároku na náhradu nákupu zdravotnických
pomůcek, kdyţ ţalobkyně doloţila pouze cenu tohoto zboţí na trhu. Soud dále shledal
zbytnými například výdaje vynaloţené na úhradu poplatků za pobyt v samostatném
jednolůţkovém pokoji během hospitalizace, neboť ţalobkyně neprokázala, ţe by její
zdravotní stav tento nadstandardní pokoj vyţadoval.
Nicméně pokud bychom se měli vyhnout zuţujícímu výkladu a podrţet se toho,
ţe účelně vynaloţenými náklady jsou výdaje na taková opatření, která mají napomoci
uzdravení poškozeného, dala by se za účelnou povaţovat i

hospitalizace

v nadstandardním pokoji, pokud by měla přispět k psychické pohodě poškozeného, coţ
je jeden z předpokladů dobrých šancí na uzdravení.
V kaţdém případě můţe však jít jen o náklady, které nebyly hrazeny z
prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dotčená zdravotní pojišťovna, která
vynaloţila náklady na péči hrazenou zdravotním pojištěním, má nárok na jejich úhradu
vůči tomu, kdo poškozenému svým protiprávním zaviněným jednáním škodu na zdraví
přivodil. Tato náhrada představující příjem fondů zdravotní pojišťovny je však
regresním nárokem podle zvláštního zákona114, nikoli nárokem podle §449 OZ.

5.4. ZTRÁTA NA DŮCHODU
Tento nárok má vyrovnat rozdíl mezi výší důchodu, na který poškozenému
vznikl nárok, a výší důchodu, na který by mu vznikl nárok, kdyby do průměrného

113
114

srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2004, sp. zn. 25 Cdo 435/2003
§ 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
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měsíčního výdělku, z něhoţ se důchod vyměřuje, byla zahrnuta náhrada za ztrátu na
výdělku po pracovní neschopnosti, kterou občan pobíral v období rozhodném pro
vyměření důchodu. Předpokladem pro vznik tohoto nároku tedy je, aby poškozený
pobíral náhradu za ztrátu na výdělku v souvislosti se škodou na zdraví. Bylo by však
mylné domnívat se, ţe tento nárok vznikne automaticky splněním zákonných podmínek
pro vznik nároku na starobní důchod – tento nárok vzniká aţ skutečným odchodem do
důchodu, kdy poškozenému současně jakoţto poţivateli důchodu zaniká nárok na
náhradu ztráty na výdělku. Výše důchodu, na který by poškozenému vznikl nárok, se
někdy označuje jako tzv. fiktivní důchod a při stanování jeho výše se vychází zejména z
důchodových předpisů. Judikatura potvrdila, ţe náhrada podle ustanovení § 447a OZ
umoţňuje poskytnout pouze náhradu za tu ztrátu, která vznikla na důchodu jako přímý
důsledek sníţení výdělku poškozeného následkem škody na zdraví. Vylučuje však
odškodnění újmy vznikající jinak neţ sníţením výdělku (například tím, ţe důchod
nemohl být zvýšen podle § 23 zákona č. 100/ 1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve
znění platném v době publikace tohoto rozhodnutí)115.

5.5.NÁHRADA PŘI USMRCENÍ
Pozůstalým poškozeného, jenţ podlehl následkům škody na zdraví a zemřel,
vzniká materiální újma způsobená tím, ţe se jim od poškozeného nedostává výţivy,
kterou jim buď zajišťoval fakticky, nebo k tomu byl alespoň povinen. Ustanovení § 448
zakotvuje právo pozůstalých poţadovat náklady na jejich výţivu ve formě peněţitého
důchodu, a to za předpokladu, ţe tyto náklady nejsou hrazeny dávkami důchodového
zabezpečení poskytnutého z téhoţ důvodu. Okruh osob nadaných právem tento nárok
uplatnit je dán faktickým stavem v době smrti poškozeného, přičemţ pojem pozůstalých
nelze chápat v úzkém smyslu jen jako osoby označené jako pozůstalí v zákoně č.
155/1995 Sb., o sociálním zabezpečení, nebo jako osoby, které by po poškozeném
dědily. Z výše uvedeného vyplývá, ţe tento nárok se neomezuje jen na příbuzné

115

R 13/1989
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poškozeného či jeho osoby blízké, ale na všechny, jimţ dobrovolně přispíval na výţivu,
jakoţ i na ty, jimţ byl podle zákona o rodině povinen výţivu poskytovat, a to i tehdy,
pokud tak ve skutečnosti nečinil.

Podmínkou

vzniku

nároku

není

odkázanost

pozůstalého na výţivu od zemřelého poškozeného. Výše nároku je přímo úměrně
závislá na výţivě, jíţ se mu od poškozeného dostávalo za jeho ţivota. Pokud byl
poškozený během ţivota povinen plnit svou vyţivovací povinnost na základě soudního
rozhodnutí, vychází se při stanovování výše náhrady z tohoto rozhodnutí.
V ostatních případech soud určí výši náhrady podle příslušných ustanovení
zákona o rodině, a to samostatně u kaţdé z oprávněných osob. Soud při rozhodování
vychází z odůvodněných potřeb oprávněného a z moţností a schopností poškozeného za
jeho ţivota.
Při výpočtu náhrady se podle ustanovení §448 odst. 2 OZ vychází z průměrného
výdělku zemřelého, přičemţ celková výše náhrady nesmí ve svém součtu přesáhnout
výši, v jaké by byla zemřelému náleţela náhrada za ztrátu na výdělku po skončení jeho
pracovní neschopnosti, a to po odečtení daně z příjmů.
Toto omezení vychází z úvahy, ţe kdyby k úmrtí poškozeného v důsledku škody
na zdraví nedošlo, byl by při poskytování výţivy omezen svými příjmy – tedy svým
průměrným výdělkem, resp. náhradou za ztrátu na výdělku.
Nároky na náhradu nákladů na výţivu pozůstalých podléhají valorizaci, a to s
ohledem na odkaz na ustanovení § 447 OZ. Jde zpravidla o dlouhodobý nárok; jeho
další trvání se posuzuje vţdy vzhledem ke stavu, jaký byl v době smrti poškozeného.116
Neuplatní se zde § 154 odst. 1 OSŘ o tom, ţe pro rozsudek je rozhodující stav
v době jeho vyhlášení, neboť hmotné právo váţe vznik tohoto nároku ke stavu v době
smrti poškozeného. 117

116

srov. R 14/1975

117

Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I § 1 aţ 459.
Komentář. 2.vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, 1316 s. ISBN 978-80-7400-108-6.
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5.6.NÁHRADA NÁKLADŮ SPOJENÝCH S POHŘBEM
Dojde-li v důsledku vzniklé škody na zdraví k úmrtí poškozeného, má ten, kdo
vynaloţil určité náklady na jeho pohřeb, nárok na jejich náhradu. Není však podmínkou,
aby například náklady na pomník musely být v době uplatnění nároku skutečně
vynaloţeny, ale stačí, kdyţ byl pomník jiţ objednán. Judikatura však dovodila, ţe nelze
přiznat náhradu nákladů na postavení pomníku, pokud byly vynaloţeny ještě za ţivota
poškozeného

před

tím,

neţ

došlo

k

poškození

jeho

zdraví118.

Náhrada nákladů spojených s pohřbem však není poskytovaná v neomezené
výši, ale má pokrýt pouze přiměřené náklady spojené s pohřbem, a to za předpokladu,
ţe tyto nebyly uhrazeny pohřebným poskytnutým podle zákona o státní sociální
podpoře119. Moţnost poţadovat tuto náhradu je zakotvena v ustanovení § 449 odst. 2,3
OZ, tedy společně s náhradou nákladů léčení. Motivem zákonodárce upravit tyto dva
nároky v jednom ustanovení mohla být skutečnost, ţe oprávněným u obou z nich je ten,
kdo tyto náklady skutečně vynaloţil a nárok tedy není primárně vázán na to, v jakém
vztahu byl oprávněný k poškozenému, resp. zesnulému.
Co se týká pojmu přiměřené náklady na pohřeb, odkazuje prováděcí předpis120
na pracovněprávní předpisy o odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a
nemocech z povolání, coţ platí i pro výši náhrady nákladů na zřízení pomníku nebo
desky. Poznámka pod čarou ve zmíněném nařízení odkazuje na § 37 nařízení vlády č.
108/1994 Sb., který však byl jiţ zrušen a s účinností od 1.1.2010 upravuje tuto
problematiku zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. Náklady
spojené s pohřbem jsou náklady účtované pohřebním ústavem, náklady na nájem
hrobového místa, náklady na zřízení pomníku nebo desky a úpravu hrobu, cestovní
výlohy a jedna třetina přiměřených nákladů na smuteční ošacení; náklady na smuteční

118

Rozsudok Najvyššieho súdu SSR zo 6. 8. 1981 sp. zn. 7 Tz 70/81

119

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

120

Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník

95

ošacení a cestovní výlohy se však hradí jen osobám blízkým zaměstnanci. O tom, co lze
povaţovat za přiměřené, je třeba rozhodovat s ohledem na konkrétní okolnosti případu.

5.7. JEDNORÁZOVÉ ODŠKODNĚNÍ POZŮSTALÝCH PODLE § 444 ODST. 3 OZ
Smrt člověka v důsledku škody na zdraví má dopad na široký okruh vztahů a
zasáhne nepříznivě nejen do majetkové sféry určité mnoţiny osob, ale pro tyto osoby
obvykle představuje zárověň i citelnou újmu nemajetkového charakteru.
Tato skutečnost našla svoje vyjádření v části šesté OZ, a to v ustanovení § 444
odst. 3, které bylo zavedeno novelou občanského zákoníku provedenou zákonem č.
47/2004 Sb. Do té doby mohla být podle části šesté OZ odškodňována pozůstalým
pouze materiální újma, přičemţ nároky na náhradu nehmotné škody způsobené ztrátou
blízkého člověka však mohly být vznášeny v rámci prostředků ochrany osobnosti podle
§ 13 OZ.
Výše zmíněnou novelou však byl v části šesté občanského zákoníku katalog
nároků vznikajících v souvislosti se škodou na zdraví rozšířen o jednorázové
odškodnění zde vyjmenovaných osob v případě, ţe dojde k usmrcení blízké osoby.
Toto odškodnění je zde přímo vyčísleno paušální částkou, jejíţ výše je
odstupňována podle toho, v jakém vztahu byla usmrcená osoba k osobě uplatňující tento
nárok. Všem osobám, které splňují daná objektivní kritéria (nacházejí se například vůči
usmrcenému ve stejné linii a stupni příbuzenství), tak náleţí stejná částka, a to bez
ohledu na konkrétní okolnosti případu.
Ustanovení § 444 odst. 3 tak sice zdůrazňuje, ţe lidské ţivoty všech lidí mají
stejnou hodnotu, vylučuje tak ale současně svým paušalizujícím přístupem spravedlivou
náhradu s ohledem například na to, jaký subjektivní vztah panoval mezi usmrceným a
osobou uplatňující nárok na toto jednorázové odškodnění. Současná právní úprava totiţ
připouští, ţe bude stejná finanční částka přiznána například manţelovi, který
k usmrcenému jiţ delší dobu necítil náklonnost a ani s ním nesdílel společnou
domácnost, a dítěti, které mělo k usmrcenému velice silný a vřelý vztah. Jinými slovy
zde není zohledněno, ţe dva lidé nemusejí újmu vzniklou na základně jedné škodní
události pociťovat shodně.
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Platná právní úprava neumoţňuje tyto pevně stanovené částky s přihlédnutím
k povaze konkrétního případu přiměřeně zvyšovat, v judikatuře se však jiţ objevil
právní názor, ţe není vyloučeno jejich sníţení podle příslušných ustanovení občanského
zákoníku, a to především z důvodu případného spoluzavinění poškozeného, resp.
z důvodů hodných zvláštního zřetele.121 Soud zde vyšel z úvahy, ţe je třeba chápat
ustanovení §444 odst. 3 OZ v kontextu jeho zařazení do systematiky občanského
zákoníku a připustit tak moţnost aplikace ustanovení § 441 OZ o spoluúčasti
poškozeného a § 450 OZ o přiměřeném sníţení náhrady soudem, jsou-li dány důvody
zvláštního zřetele hodné.
V předmětném případě soud sníţil částku 250.000 jako odškodnění pro kaţdou
z dcer usmrceného o 30%, neboť na základě skutkových okolností stanovil podíl
spoluzavinění poškozeného právě na 30%. Je otázkou, nakolik

takovýto výklad

ustanovení §441 OZ o spoluúčasti poškozeného odpovídá dikci tohoto ustanovení.
Předpokládá se zde, ţe poškozený ponese škodu poměrně, pokud škoda byla způsobena
také jeho zaviněním.
Nicméně pokud vyjdeme z výkladu, ţe poškozeným je ten, komu vznikla újma,
je poškozeným ve smyslu ustanovení § 444 odst. 3 osoba, jíţ vznikne imateriální újma
způsobená ztrátou blízké osoby, tedy osoba odlišná od poškozeného, jemuţ vznikla
škoda na zdraví, v jejímţ důsledku zemřel. Na druhou stranu je pravdou, ţe by nebylo
spravedlivé poţadovat poskytnutí odškodnění škody způsobené usmrcením osoby
blízké ve stoprocentní výši po škůdci, který ke vzniku předmětné škody na zdraví
s následkem úmrtí poškozeného přispěl jen z části. Navíc se domnívám, ţe ani jazykový
výklad ustanovení §444 odst. 3 OZ nepřisvědčuje tomu, ţe částky zde uvedené
představují pouhou horní hranici odškodnění, jehoţ konkrétní výše je jinak dána do
úvahy soudu. Zákon by tak dával moţnost sniţovat výši odškodnění, které je jiţ tak
v očích odborné veřejnosti povaţováno za směšně nízké, aţ degradující.122

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka Tábor ze dne 15. 11. 2005,
sp.zn. 14 To 290/ 2005, R 12/2007 tr.
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srov. např. Michal Ryška: Má být degradující paušál za smrt skutečně pravidlem? Zveřejněno na
http://jinepravo.blogspot.com/2010/03/michal-ryska-ma-byt-degradujici-pausal.html
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Rozhodovací praxe soudů v mimořádných případech připouští jisté navyšování
těchto náhrad nad paušální jednorázové částky stanovené v § 444 odst. 3 OZ cestou
prostředků ochrany osobnosti, konkrétně ustanovení § 13 odst. 2 a 3 OZ.
Samotné ustanovení § 13 odst. 1OZ stanovuje pro případy neoprávněných
zásahů do práva na ochranu osobnosti mimo jiné právo na přiměřené zadostiučinění.
Pokud však byla takovým zásahem způsobena škoda, postupuje podle § 16 OZ podle
ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu. Jak je to však s imateriální
újmou způsobenou ztrátou blízkého člověka? Úmrtí blízkého člověka v důsledku škody
na zdraví by se jistě dalo povaţovat za neoprávněný zásah do osobnostních práv
pozůstalého, výčet osobnostních práv hodných ochrany uvedených v ustanovneí § 11
OZ výslovně zmiňuje právo na soukromí a vzhledem k demonstrativní povaze tohoto
výčtu by sem bylo moţné zařadit například i právo na nerušený rodinný ţivot.
V případě, ţe se tedy nejeví odškodnění imateriální újmy za usmrcení blízké
osoby podle části šesté občanského zákoníku jako přiměřené, není vyloučeno domáhat
se ještě přiměřeného zadostiučení v rámci prostředků ochrany osobnosti.
Z takových úvah vychází ve své rozhodovací praxi jak Ústavní soud, tak i
Nejvyšší soud, který např. ve svém rozsudku sp. zn. 30 Cdo 5188/2007 ze dne 21.12.
2009 stvrdil, ţe lze přiznat postiţené fyzické osobě podle ustanovení § 13 odst. 2 a 3
OZ peněţité zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do
osobnostního práva na soukromí a rodinný ţivot v důsledku usmrcení osoby blízké.
Toto ustanovení však pouze uvádí, ţe takové zadostiučinění musí být přiměřené,
aniţ by zde však byly stanoveny minimální či maximální hranice jeho výše. Na
uvedenou problematiku navazuje ustanovení § 444 odst. 3 OZ. Zakládá originární právo
na jednorázové odškodnění pozůstalých uvedených pod písm. a) aţ f) za nemajetkovou
újmu, která jim vznikne v případě usmrcení osoby blízké. Rozsah odškodnění je dán
stanovením absolutních částek, na které pozůstalému vzniká nárok, prokáţe-li existenci
příbuzenského či jiného obdobného poměru s usmrceným, a to bez dalšího dokazování.
Z uvedeného lze dovozovat, ţe záměrem zákonodárce bylo upravit odškodnění
pozůstalých při usmrcení blízké osoby za nemajetkovou újmu v případě intenzity a
okolností, které jsou obvyklé. Na druhé straně – jak konstatoval Ústavní soud ve svém
nálezu ze dne 4.5.2005, sp. zn. Pl. ÚS 16/04 – je tato úprava natolik paušální, ţe ji nelze
povaţovat za vyčerpávající řešení daného problému, a nevylučuje, pokud jednorázové
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odškodnění není dostatečnou satisfakcí za vzniklou újmu na osobnostních právech, aby
se dotčené osoby domáhaly další satisfakce podle ustanovení na ochranu osobnosti.
Lze proto souhlasit s názorem, ţe ve sporech na ochranu osobnosti, lze
paušálních limitů stanovených v ustanovení § 444 odst. 3 OZ pouţít jako vodítka při
stanovení náhrady nemajetkové újmy v penězích. Pro navýšení náhrad nad paušální
jednorázové částky zakotvené v ustanovení § 444 odst. 3 OZ cestou ustanovení § 13
odst. 2 a 3 OZ je místo v případech mimořádných, tj. v případech mimořádné závaţnosti
vzniklé nemajetkové újmy či při mimořádných okolnostech, za nichţ k porušení práva
došlo. Jsou tím však otevřeny dveře dvoukolejnosti, kdy můţe docházet k duplicitnímu
uplatňování nároků sice různých, ale vzniklých na základě zcela totoţných událostí.
Judikatura opakovaně dovodila samostatnost nároků na náhradu škody na zdraví a na
náhradu imateriální újmy při zásahu do osobnostního práva na zdraví s odůvodněním,
ţe se jedná o dva samostatné nároky s tím, ţe kaţdý poskytuje ochranu

jinému statku.

5.8. ODŠKODNĚNÍ BUDOUCÍCH NÁROKŮ
Občanský zákoník nabízí v ustanovení § 449a moţnost odškodnění budoucích
nároků. Jedná se o nároky plynoucí z ustanovení § 445 aţ 449 OZ; tato moţnost se tedy
vlastně týká všech sloţek nároku na náhradu škody na zdraví s výjimkou odškodnění
bolesti, ztíţení společenského uplatnění a jednorázového odškodnění pozůstalých podle
ustanovení § 444 OZ.

Odškodnění budoucích nároků se uskutečňuje písemnou

dohodou uzavřenou mezi oprávněným a povinným.
Občanský zákoník byl o toto ustanovení doplněn v rámci novelizace zákona o
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla provedené zákonem č. 47/ 2004. Sb., kdy
důvodová zpráva k tomuto zákonu uváděla, ţe je tak dána po dohodě s pojišťovnou
moţnost jednorázově odškodnit budoucí nároky a poškozený tak můţe pruţněji řešit
tíţivou

situaci

při

radikálních

změnách
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v jeho

ţivotních

poměrech.

6.

OCHRANA

OSOBNOSTI

A

NÁHRADA

ŠKODY

ZPŮSOBENÉ LÉKAŘSKÝM ZÁKROKEM
Občanský zákoník ve své šesté části, oddílu třetím, obsahuje řadu nároků, které
slouţí na zdraví poškozenému k tomu, aby jeho újma mohla být napravena, nebo spíše
zmírněna peněţním odškodným. Jsou zde zakotveny nároky na náhradu materiální
škody spočívající například ve ztrátě na výdělku, stejně jako některé nároky zaměřené
na odškodnění imateriální ujmy spatřované například ve vytrpěné bolesti, či v citovém
strádání způsobené usmrcením blízké osoby.
Kromě toho občanský zákoník nabízí ve své první části s názvem Obecná
ustanovení katalog práv vyplývajících z ochrany osobnosti. Fyzická osoba má tak právo
na ochranu své osobnosti, zejména ţivota, zdraví a soukromí. Fyzická osoba má právo
se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu
její osobnosti, a mimo jiné můţe poţadovat přiměřené zadostiučinění, a to náhradu
nemajetkové újmy v penězích. Určení výše této náhrady je úkolem soudu, který přihlíţí
k závaţnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za kterých k porušení práva došlo.
V otázkách odpovědnosti za škodu je odkazováno právě na šestou část
občanského zákoníku. Zde však mohou vyvstávat určité nejasnosti, které pramení
převáţně z toho, ţe rozlišení náhrady škody a náhrady imateriální újmy je v platné
právní úpravě poněkud nedůsledné.
Primárně se pod pojmem škody skrývá škoda hmotná – na majetku, nicméně v
rámci nahrazování škody jsou v občanském zákoníku upraveny i některé čistě
nemajetkové újmy. Jedná se o odškodnění bolesti, ztíţení společenského uplatnění a
jednorázovou náhradu za úmrtí blízké osoby, které Ústavní soud souhrnně označil v
nálezu ze dne 4. 5. 2005 sp. zn. Pl. ÚS 16/04 jako „náhradu škody za nemajetkovou
újmu“.
Judikatura vyvodila, ţe škoda na zdraví způsobená například lékařským
zákrokem provedeným non lege artis, představuje také neoprávněný zásah do
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osobnostních práv člověka, neboť osobnost člověka je zákonitě podmíněna jeho
zdravotním stavem123.
Existují však určité pochybnosti o tom, v jakém vztahu jsou nároky na náhradu
takovéto škody na zdraví a nárok na zadostiučinění v penězích v rámci prostředků
ochrany osobnosti. Nejvyšší soud dovodil, ţe uplatnění nároků z titulu práva na ochranu
osobnosti nesupluje, resp. nedoplňuje a nerozšiřuje rozsah náhrady škody, neboť se
jedná o zcela svébytné a samostatné nároky podmíněné rozrůzněnou sférou ochrany,
kterou poskytuje občanský zákoník.
Otázkou však zůstává, jak se vypořádat s tím, ţe se škoda způsobená zásahem do
osobnostních práv se díky odkazu v ustanovení § 16 OZ nahrazuje podle příslušných
ustanovení o náhradě škody v části šesté občanského zákoníku, v jehoţ rámci se
odškodňují i některé imateriální újmy, jako například bolest a ztíţení společenského
uplatnění. Nutno připomenout, ţe za bolest se pro účely odškodnění povaţuje i „kaţdé
duševní strádání,124“ coţ by se rovněţ dalo interpretovat jako projev zásahu do
osobnosti člověka. Domnívám se, ţe v některých případech škody na zdraví je nesmírně
obtíţné vytyčit hranici mezi újmou, která představuje újmu na čistě osobnostních
právech vymezených v § 11OZ a odškodňovaných v rámci prostředků ochrany
osobnosti a újmou, která je nahrazována na základě ustanovení o náhradě škody na
zdraví, zejména prostřednictvím nároků na odškodnění bolesti a ztíţení společenského
uplatnění.
Kromě toho některé doktrinální výklady upozorňují na skutečnost, ţe vztah
úpravy přiměřeného zadostiučinění v mantinelech ochrany osobnosti a úpravy náhrady
škody na zdraví je pod určitým úhlem pohledu vztahem obecného ke speciálnímu,
přičemţ uplatnění nároků speciálních vylučuje duplicitní uplatnění nároků obecných.
Jinými slovy není moţné, aby byla tatáţ újma hodnocena dvojím způsobem a
odškodňována dvakrát.125 Nároky plynoucí z osobnostních práv však nepochybně

123

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.6.2007, sp. zn. 30 Cdo 154/2007

124

§2 odst. 1 vyhlášky č. 440/2001 Sb.

125

srov. Ryška, M., Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti. Právní rozhledy č. 16/2009, s.
591: „ Pojmenování nároku samo o sobě je nepodstatné. Podstatná je naopak totoţnost skutku, osob i
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nacházejí své opodstatněné uplatnění tam, kde se vzhledem ke škodě na zdraví jedná
skutečně o odlišné věci, a to bez ohledu na to jak je nárok pojmenován.
Odlišnost můţe být dána například skutkem, kterým k zásahu do osobnostních
práv došlo, nebo, jak potvrzuje Nejvyšší soud, rozrůzněnou sférou ochrany, která je
však v dle mého názoru v některých případech, zejména v těch, kde ke vzniku škody na
zdraví a ke tvrzenému zásahu do osobnostních práv došlo stejným skutkem, značně
diskutabilní.
Odlišnost se rovněţ můţe týkat samotného nároku, neboť například čistě
morální satisfakci řekněme ve formě omluvy není moţné nárokovat cestou náhrady
škody podle části šesté občanského zákoníku.
Není – li poţadavku odlišnosti nároku učiněno zadost, hrozí nebezpečí, ţe po
procesní stránce bude uplatnění druhého z nároků bránit zásada non bis in idem.
Nicméně pohledem do judikatury zjistíme, ţe uplatnění nároků v rámci prostředků
ochrany osobnosti má své místo i v situacích, kde je úprava náhrady škody natolik
paušální, ţe ji nelze povaţovat za vyčerpávající řešení daného problému126.
V souvislosti s poskytováním lékařské péče si lze představit celou řadu situací,
kdy dojde k zásahu do osobnostních práv. Můţe tak být dotčena důstojnost pacienta v
případě necitlivého jednání vyšetřujícího lékaře, můţe dojít k porušení práva na
soukromí v situaci, kdy dojde k úniku údajů ze zdravotnické dokumentace, další
osobnostní práva mohou být narušena lékařským zákrokem provedeným na základě
nedostatečného souhlasu pacienta.
V praxi se však nezřídka objevují případy, kdy panují určité nejasnosti o tom,
zda lze určitou skutečnost vyhodnotit jako zásah objektivně způsobilý zasáhnout do

vznášených nároků na náhradu, byť jsou pojmy „škody“ a „nemajetkové újmy“ de lege lata zmateny – viz
i termín „náhrada škody za nemateriální újmu“ uţitý Ústavním soudem ve snaze zcela správně propojit
obě oblasti navazující na obdobnou myšlenku obsaţenou v čl. 2:101 Principů evropského deliktního
práva (PETL). Dle těchto doktrinálních principů je škoda majetkovou nebo nemajetkovou újmou
zákonem chráněného zájmu s tím, ţe osobní újmou ospravedlňující ve smyslu čl. 10:301 odst. 1 náhradu
nemajetkové škody je dle čl. 10:202 odst. 1 právě újma fyzickému a duševnímu zdraví dosahující míry
uznatelné nemoci. V tomto chápání jsou potom nároky vzniklé v reţimu náhrady škody na zdraví
speciálními nároky ve vztahu k obecným nárokům vzniklým v reţimu ochrany osobnosti.“)
126

srov. Nález Ústavního soudu ze dne 4.5.2005, sp. zn. Pl. ÚS 16/04
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osobnostních práv. Jedním z takových případů byl případ127 asistované reprodukce, kdy
lékař manipuloval se vzorkem zmraţeného ejakulátu postupem non lege artis a došlo
tak k jeho znehodnocení, a tím i ke zmaření naděje ţalobců na početí potomka.
Soud dospěl k závěru, ţe je třeba osobnost člověka chápat v jeho celistvosti a
tedy nemůţe dojít k zásahu do osobnostních práv nakládáním s něčím, co jiţ netvoří
integritu osobnosti v její fyzické a psychicko - morální jednotě. Soud dále dovodil, ţe i
kdyby zdravotnické zařízení nepostupovalo správně při zmraţení a uchování vzorků
ejakulátu, nemůţe jít o neoprávněný zásah do práva na rodinný ţivot, pokud je
spatřován v tom, ţe se něco nestalo (nedošlo k početí) a rodinná situace ţalobců je
stejná jako před zmraţením ejakulátu ţalobce.
Dovolací soud však na tento problém nahlédl jinak a předmětný zásah
vyhodnotil jako objektivně způsobilý neoprávněně zasáhnout do osobnostních práv
dotyčných manţelů. Vyšel přitom z úvah, ţe smyslem všeobecného osobnostního práva,
jakoţ i jednotlivých dílčích osobnostních práv, je zabezpečení účinné ochrany osobnosti
fyzické osoby v jejím nejúplnějším celku.
Ačkoli chybí komplexní zákonná úprava umělého oplodnění, bylo by v rozporu
s uvedeným smyslem osobnostněprávní ochrany neposkytnout v rámci práva na
tělesnou integritu a její nedotknutelnost právní ochranu proti nepřípustnému nakládání
s humánním genetickým materiálem, daným k dispozici zdravotnickému zařízení pro
medicínské účely lidské reprodukce.

127

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22.6. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2914/2005
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7.

NÁHRADA ŠKODY ÚJMY NA ZDRAVÍ PODLE NÁVRHU

NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
Vládní návrh nového občanského zákoníku, který byl zveřejněn jiţ v roce 2008
na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti (dále téţ jen „Návrh“) přináší oproti
stávající

právní

úpravě

náhrady

škody

značné

mnoţství

systémových

i

terminologických změn. S ohledem na téma této práce se pokusím shrnout ty
nejvýznamnější z nich.
Návrh v prvé řadě opouští dosavadní poměrně kazuistickou úpravu náhrady
škody na zdraví a nabízí úpravu výrazně obecnější s tím, ţe na náhradu škody na zdraví
sice klade poţadavek plného vyváţení vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy, jakoţ
i náhradu ztíţení společenského uplatnění, neobsahuje však ţádný výraznější návod, jak
tohoto ţádoucího cíle dosáhnout a spoléhá tak často na odškodňování „podle zásad
slušnosti.“ Na jednu stranu se jedná o odváţný krok od poněkud svazujícího bodového
ohodnocení bolesti a ztíţení společenského uplatnění, které nabízí poměrně nízké
paušální částky, jeţ vzhledem k dané újmě mohou leckdy působit nedostatečně a nikdy
tak nemůţou vystihnout individuální újmu, na stranu druhou se jedná o krok do
neznáma. Domnívám se, ţe stanovení bodového ohodnocení pro jednotlivé projevy
škody na zdraví představuje určitý záchytný bod, který ulehčuje jak poškozenému, tak
odpovědnému subjektu vyhodnotit situaci a často tak dospět k dohodě, aniţ by
poškozený nárok musel uplatňovat před soudem. V případě, ţe zde nebude ţádné
takové základní ohodnocení škody na zdraví provedené lékařským posudkem, lze si
představit, ţe poškozený často svoji škodu na zdraví vyčíslí tak, ţe na uspokojení
nároku v takové výši odmítne odpovědný subjekt přistoupit a soudy budou muset
v hojném počtu řešit otázku samotné výše náhrady škody.
Další změnou oproti platné právní úpravě je, ţe návrh neobsahuje institut
jednorázového odškodnění pozůstalých při úmrtí v podobě paušálních částek. Návrh
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rovněţ rozšiřuje128 výčet osob, kterým můţe být taková újma odškodněna a opět
zdůrazňuje princip plné náhrady, kdyţ stanoví, ţe peněţitá náhrada má plně vyváţit
utrpení těchto osob.
Návrh výslovně v ustanovení § 2817 připouští i souběh náhrady nemateriální
újmy způsobené škodou na zdraví, těle i ţivotě člověka, a to včetně poskytnutí
zadostiučinění v penězích a náhrady škody, čímţ je potvrzen dosavadní judikaturní
trend.129
Určitých změn doznávají i další nároky spojené se škodou na zdraví. Návrh
například koncipuje náhradu nákladů na výţivu pozůstalých tak, ţe nárok na tuto
náhradu mají jen osoby, k jejichţ výţivě byl zemřelý povinen podle zákona o rodině,
takţe osoby doposud fakticky vyţivované, kterým však toto oprávnění neplyne ze
zákona, budou mít pouze nárok na „příspěvek na výţivu z důvodů slušnosti130“.
V případech náhrady ztráty na výdělku je upuštěno od principu valorizace
uskutečňované zvyšováním o procenta stanovená paušálně v podzákonném právním
předpise. Návrh namísto toho váţe moţnost zvýšení peněţitého důchodu na podmínku
dlouhodobého zvýšení potřeb poškozeného. Lze si představit, ţe tato změna, která
zakotvuje valorizaci peněţitého důchodu na základě individuálně prokázaných
zvýšených potřeb poškozeného namísto paušálního zhodnocování na základě změn
nastalých vývojem mzdové úrovně, by mohlo pro poškozené představovat zásah do
jejich právní jistoty a povinnost obtíţně prokazovat, v jakém rozsahu se například
zvýšily výdělky v jejich oboru. Návrh i nadále rozlišuje náhradu ztráty na výdělku
během pracovní neschopnosti a po jejím skončení, přičemţ však výslovně zakotvuje
nárok na peněţitý důchod, který má vyváţit zvýšenou námahu nebo úsilí, jeţ musí
poškozený v důsledku škody na zdraví vynaloţit na dosaţení výdělku. Co se týká
náhrady nákladů spojených s léčením, tak Návrh pracuje s pojmem náhrad spojených

Návrh v § 2820 rozšiřuje výčet osob, jimž náleží odškodnění i o „jinou osobu blízkou,“
která dle legální definice ukotvené v ustanovení § 22 odst. 1 Návrhu zahrnuje i osoby vzájemně
blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.
128

129

Srov. např. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. 30 Cdo 154/2007

130

§2827 odst. 2 Návrhu

105

s péčí o zdraví, přičemţ jsou zachovány dosavadní principy včetně hlediska účelnosti.
Pozitivum lze spatřovat v tom, ţe Návrh stanovuje povinnost škůdce zaplatit
poškozenému na poţádání přiměřenou zálohu na výše uvedené náklady.
Za významnou změnu z hlediska náhrady škody na zdraví v souvislosti
s poskytováním lékařské péče povaţuji nahrazení odpovědnosti za škodu způsobenou
okolnostmi majícími původ v povaze věci, jíţ bylo pouţito při plnění závazku
institutem odpovědnosti podle § 2797 Návrhu131, kdy je odpovědnost omezena pouze na
případy, kdy je pouţito vysloveně vadné věci.
Návrh rovněţ zakotvuje nepromlčitelnost práva na náhradu škody na zdraví jako
takového a prodluţuje subjektivní promlčecí dobu u nároku na náhradu škody na zdraví
na tři roky. Promlčení mají podléhat jen dílčí nároky, z nichţ se skládá právo na
náhradu škody.
Je otázkou, zda plánovaná rekodifikace občanského zákoníku přinese
významnější změny k lepšímu v oblasti náhrady škody na zdraví. Kromě toho, ţe Návrh
zavádí namísto ustálené terminologie mnoho nových pojmů, s nimiţ se teprve budeme
muset naučit pracovat, dává větší prostor k individuálnímu posuzování jednotlivých
případů. Takovýto přístup lze jistě přivítat, neboť je v souladu s principem spravedlivé a
pokud moţno úplné náhrady škody. Na druhou stranu se však aplikace takto obecně
koncipovaného

předpisu neobejde bez potíţí, a to především v počátcích jeho

účinnosti, kdy ještě nebude k dispozici ustálenější judikatura. Je velice snadné kritizovat
Návrh pro jeho přílišnou obecnost a spoléhání na „zásady slušnosti“ a jiné veličiny
neurčitého obsahu, stejně jako je lehké hledat nedokonalosti v současné, aţ příliš
kazuistické a svazující úpravě týkající se například odškodnění bolesti a ztíţení
společenského

uplatnění

podle

pevně

stanoveného

bodového

ohodnocení

v

podzákonném právním předpisu. Faktem zůstává, ţe problematika náhrady škody na
zdraví vţdy bude s ohledem na její specifičnost a závaţnost z legislativního hlediska
obtíţně zpracovatelná. Zdá se, ţe tu proti sobě vţdy budou stát dva přístupy, z nichţ má

„Kdo je povinen někomu něco plnit a použije při tom vadnou věc, nahradí škodu
způsobenou vadou věci. To platí i v případě poskytnutí zdravotnických, sociálních, veterinárních a
jiných biologických služeb.“
131
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kaţdý své klady i zápory. Na jedné straně zde bude snaha o co nejspravedlivější
reparaci utrţené újmy, kterou nelze odbýt paušální částkou stejnou pro všechny případy
jedné definiční skupiny pevně vymezené v právním předpisu. Takováto snaha se potom
do právní úpravy promítne v podobě obecně formulovaných povinností k náhradě
škody, které budou klást důraz na úplné a spravedlivé vyváţení vzniklé újmy, aniţ by
kromě odkazu na zásady slušnosti a přiměřenosti omezovala vyčíslení náhrady škody
nějakým sice transparentním a konstruktivním, ale rovněţ svazujícím závazným
návodem. Na druhé straně zde bude přístup, který upřednostňuje jasné a přehledné
stanovení rozsahu náhrady škody, coţ se však patrně neobejde bez paušalizujícího
zakotvení takových náhrad, které nikdy přesně nezohlední konkrétní okolnosti případu.
Naopak však tento přístup přináší poškozenému i škůdci určitou právní jistotu v tom, ţe
si vţdy budou moci udělat reálnou představu o tom, v jaké výši má poškozený nárok na
náhradu škody, a na soudní spor dojde aţ tehdy, pokud jsou zde například pochybnosti
o odpovědnosti, míře spoluzavinění či pokud je vznesený nárok dle názoru škůdce
nepřiměřeně vysoký.
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8.

ZÁVĚR
Vztah lékaře a pacienta zaznamenal v průběhu času určité změny, z nichţ

nejpatrnější bude odklon od tzv. paternalistického přístupu lékaře k pacientovi, který byl
zaloţen na bezmezné důvěře v lékařskou péči, lékař poţíval vysoké autority a od
pacienta se příliš neočekávalo, ţe se bude na své léčbě aktivně podílet. Naopak, lékař
byl nadán určitým terapeutickým privilegiem, které mu umoţňovalo činit rozhodnutí o
léčbě nemocného, kdy obecným korektivem tohoto uváţení byl nejlepší zájem pacienta.
Dalo by se říci, ţe v dnešní době bylo toto terapeutické privilegium132 oslabeno na
minimum prostřednictvím norem různé právní síly – od mezinárodních úmluv aţ po
stavovské předpisy, které apelují na partnerštější přístup lékaře k pacientovi. Samotná
moţnost provedení lékařského zákroku je podmíněna souhlasem pacienta. Takovýto
souhlas je však relevantní pouze tehdy, předcházelo-li mu řádné poučení, na jehoţ
základě je potom pacient schopen vyjádřit svůj informovaný souhlas se zákrokem.
Tento trend je umocněn i charakterem informační společnosti, která umoţňuje
nemocnému zjistit si poměrně velké mnoţství odborných informací, i kdyţ ani tak
nemůţe být dost dobře svému lékaři rovnocenným partnerem, co se týká odborných
poznatků. Tyto změny v přístupu lze jistě hodnotit jako pozitivní, neboť jde v prvé řadě
o nemocného, který by měl být obeznámen se všemi podstatnými skutečnostmi jeho
léčby, jakoţ i o moţnostech volby, i kdyţ takovýto přístup lékaři výkon jeho povolání
nijak neulehčuje a zasvěcování nemocného do jeho léčby za účelem spolurozhodování o
ní nijak nezmenšuje lékařovu odpovědnost za správně indikovanou a provedenou
terapii. Lékaři jsou tak naopak stanoveny další povinnosti, jejichţ nedodrţení s sebou
můţe nést vznik odpovědnostního závazkového vztahu.
Dalo by se říci, ţe se ani jedna ze stran vztahu lékař a pacient, resp. škůdce a
poškozený, nenalezá v záviděníhodné situaci. Lékař, resp. zdravotnické zařízení, nese
obrovskou odpovědnost, přičemţ však disponuje jen omezenými prostředky, ať jiţ si
pod tímto pojmem

představíme obecně dosaţený stupeň vědeckého poznání, či

srov. Kopalová, M.: Informovaný souhlas a paternalismus lékařů – historie a současnost. Právní
rozhledy 3/2008, s. 94
132
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finančních moţnosti daného zařízení. Na druhé straně stojí pacient, který v okamţiku
zákroku nemá příliš velkou moţnost ovlivnit dosaţení pozitivního výsledku. Pacientovi
se navíc jedná o jeho zdraví, coţ je jeden z nejcennějších statků hodných ochrany.
Platné právo vyhodnocuje pacienta jako slabší stranu odpovědnostního vztahu a dává
mu pro některé případy k dispozici institut objektivní odpovědnosti, kdy škůdce
odpovídá za výsledek a k zaloţení odpovědnosti není třeba zavinění. I tak však bývá
postavení poškozeného v případném sporu obtíţné, neboť se jedná o skutkově velice
sloţité případy, kdy bývá výsledek sporu závislý často na znaleckém posouzení věci.
Velkou kapitolou je samotná problematika náhrady škody, kdy se
nejčastěji bude jednat o škodu na zdraví. Tato škoda dává vzniknout mnoha dílčím
nárokům, z nichţ nejproblematičtější je odškodňování bolesti a ztíţení společenského
uplatnění. Platná právní úprava je velice paušalizující a jeví se v tomto ohledu jako
nevyhovující, nicméně jí nelze upřít jistou přehlednost a přispívá k právní jistotě
subjektů odpovědnostního vztahu. Navrhovaná nová právní úprava je zase naopak
velice obecná, ale lépe zohledňuje zásadu úplné a spravedlivé náhrady škody.
Problematika náhrady škody na zdraví je nesmírně obtíţná a domnívám se, ţe
ani ta nejdokonalejší právní úprava nebude schopna vystihnout její specifika. Na jedné
straně zde bude snaha o co nejspravedlivější reparaci utrţené újmy, kterou nelze odbýt
paušální částkou stejnou pro všechny případy jedné definiční skupiny pevně vymezené
v právním předpisu. Na druhé straně zde bude přístup, který upřednostňuje jasné a
přehledné stanovení rozsahu náhrady škody, coţ se však patrně neobejde bez
paušalizujícího zakotvení takových náhrad, které nikdy přesně nezohlední konkrétní
okolnosti případu.
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Seznam zkratek
BGB – Bürgerliches Gesetzbuch
EHS – Evropská hospodářská společenství
OSŘ – občanský soudní řád
OZ – občanský zákoník
StGB - Strafgesetzbuch
TŘ – trestní řád
TZ – trestní zákon
ZoL - zákon o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů
ZOŠZVV - zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
ZP – zákoník práce
ZPZL - zákon o péči o zdraví lidu
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RESUMÉ/ ABSTRACT/ZUSAMMENFASSUNG/
RESUMÉ

Tato práce je zaměřena na náhradu škody způsobené lékařským zákrokem,
protože se vzhledem k odklonu od paternalitního přístupu lékaře k pacientovi rozrostl
počet sporů o náhradu škody, a také proto, že se ukazuje současná úprava náhrady škody
na zdraví jako problematická.
Práce je rozdělena do sedmi kapitol, z nichž jsou první dvě věnovány výkladům
pojmů, které jsou z hlediska jejího tématu důležité – zdravotnické zařízení, pacient, postup
lege artis, informovaný souhlas pacienta a další. Třetí kapitola přináší stručný výklad
pojmu odpovědnosti za škodu v obecné rovině, a to zejména s ohledem na funkci tohoto
právního institutu. Čtvrtá kapitola je přehledem případů odpovědnosti vymezených v
občanském zákoníku (dále též jen „OZ“) a zvláštních právních předpisech, které se v
souvislosti s poskytováním lékařské péče vyskytují nejčastěji. První z jejích subkapitol
představuje pouze obecný úvod do problematiky. Druhá subkapitola je zaměřena na
prevenční povinnost, třetí subkapitola potom nabízí výklad o obecné odpovědnosti podle §
420 OZ včetně rozboru jednotlivých předpokladů vzniku odpovědnosti, kterými jsou (i)
porušení právní povinnosti, (ii) škoda, (iii) příčinná souvislost a (iv) zavinění. Čtvrtá
subkapitola zahrnuje přehled případů objektivní odpovědnosti, které se v případech
medicínského práva vyskytují nejhojněji, přičemž často využívá judikaturních závěrů.
Pátá kapitola je zasvěcena institutu náhrady škody a popisuje jednotlivé složky
nároku na náhradu škody na zdraví, přičemž se soustředí zejména na odškodnění bolesti a
ztížení společenského uplatnění. Odškodňování posledně zmíněných skutečností se děje
na základě podzákonného právního předpisu, který lpí na paušálním bodovém hodnocení,
a je proto předmětem kritiky, neboť při jeho aplikaci může dojít k porušení principu úplné
a spravedlivé náhrady škody. Pozornost je zde věnována možnosti soudu náhradu škody
ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele přiměřeně zvýšit a je zde
poukázáno na nejednotný přístup soudních orgánů k aplikaci tohoto pravidla. Šestá
kapitola se zabývá problematikou osobnostních práv a sedmá kapitola přináší pohled do
možné budoucí právní úpravy. Osmá kapitola je rekapitulací poznatků a postřehů této
práce.
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ABSTRACT

The purpose of my thesis is to analyse legal regulations of damages in cases of
medical malpractice. The reason for my research is the increasing number of the above mentioned cases in Czech Republic as well as the fact, that the contemporary legal
regulations seem to be unsatisfactory, in particular with regard to damages for pain and
suffering.
The thesis is composed of seven chapters, each of them dealing with different
aspects of damages in medical cases. Chapter One and Chapter Two are introductory
and define basic terminology used in the thesis: Medical facility, medical staff,
informed consent and lege artis performance.
Chapter Three examines liabilty according to the Czech Civile Code in the general
way, regarding to it´s functions.
Chapter Four is focused on the liability in cases of medical care and attempts to
zoom in the characteristic features of such cases. The chapter is subdivided into four
parts and provides an outline of relevant Czech regulations of liability. Whereas part
one is intoductory,

part two targets an obligation to prevent damage. Part three

describes general liability according to the provision of § 420 of Czech Code Civile and
provides an analysis of its particular presumptions such as (i) infringement of a legal
duty, (ii) damage, (iii) causality and (iv) culpability.

Part four investigates

accountability in cases of medical care.
Chapter five looks at compensations in cases of medical care, above all examines
principles of damages for pain and suffering and describes particular claims. This
chapter lays stress on the regulation of damages for pain and suffering, because Czech
Code Civile adverts to a legislative rule, which is based on a flat – rate poinwise
evaluation and there are different approaches of courts to the application of this rule.
Chapter Six concentrates on problems resulting from affecting personality rights and
Chapter Seven looks at possible future regulations.
Conclusions are drawn in Chapter Eight, that compares various approaches to the
issue of this thesis. The main aim of the thesis is to explain the main priciples of
damages in medical malpratice with regard to case studies.

119

ZUSAMMENFASSUNG

Diese Arbeit konzentriert sich auf die Problematik des Schadensersatzes in
medizinischen Angelegenheiten. Dieses Thema wird in der letzten Zeit häufig
diskutiert, besonders im Hinblick auf die Abwendung vom Paternalismus im Verhältnis
zwischen Patient und Arzt, sowie im Hinblick auf

ungenügende Regelung des

Schmerzengeldes und der Entschädigung der dauerhaften Folgen. Diese besteht in
einem pauschalen System der Punktebewertung und wird oft sogar wegen seiner
Verfassungswidrigkeit kristisiert.

In dieser Arbeit soll dargestellt werden welche

Haftpflichten der Arzt bzw. die medizinische Einrichtung hat. Es handelt sich vor allem
um Fälle der allgemeinen Verantwortung gemäß § 420 des Bürgerlichen Gesetzbuches,
der objektiven Verantwortung § 421a des Bürgerlichen Gesetzbuches und der
Produkthaftung.
Diese Arbeit bietet zuerst eine Analyse der Haftungsvoraussetzungen: (i)
Pflichverletzung oder durch ein Gesetz qualifiziertes Ereignis, (ii)

Schaden, (iii)

Kausalnexus und, falls es nicht um eine objektive Verantwortung geht, auch (iv)
Verschulden, und zwar mit Betonung des Charakteristikums des medizinischen
Gebietes. Anschließend wird beschrieben wie die Entschädigung geregelt ist und
welche Ansprüche der Patient hat.
Wenn es um einen Gesundheitsschaden geht, richtet sich die Entschädigung
nach dem § 444

ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches. Dem Patienten stehen

Schmerzengeld, Entschädigung der dauerhaften Folgen, Einkommensverlust und
Rentenverlust zu, es gibt außerdem Anspruch auf Therapiekosten. Im Falle seines
Todes ergibt sich ein Anspruch auf Begräbniskosten, Unterhaltund einmalige
Entschädigung

des

Verlusts

der

nahestehenden

Person.

Eine

kummulative

Geltendmachung eines Anspruchs auf finanzielle Rechtfertigung wegen eines Eingriffs
ins Persönlichkeitsrecht gemäß § 11

ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nicht

ausgeschlossen. Am problematischsten zeigt sich die Regelung des Schmerzengeldes
und der Entschädigung der dauerhaften Folgen nach einer untergeordneten
Rechtsvorschrift - Bekanntmachung. Diese Bekanntmachung bestimmt pauschal durch
eine Punktebewertung jede erdenkliche Verletzung. Die absolute Höhe der
Entschädigung ist aber zu niedrig und berücksichtigt nicht sämtliche Verluste des
Menschens.
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Die Bekanntmachung ermöglicht, dass das Gericht in außerordentlichen Fällen
die vorgeschriebene Entschädigung angemessen erhöhen darf. Die Rechtsprechung
brachte bisher keinen eindeutigen Leitfaden heraus, unter welchen Umständen das
Gericht die Erhöhung anordnen darf. Während die bisherige Rechtsprechung des
Obersten Gerichtshofs die Auffassung forciert, dass eine solche Erhöhung nur in
besonders außerordentlichen Fällen (Leistungssportler, Models usw.) erfolgen soll,
fordert das Verfassungsgericht die Gerichtsbarkeit auf, dass sie im Rahmen der
Proportionalität eine angemessene und billige Entschädigung gewährtund betont das
Recht eines Richters sich ausschließlich nach einem Gesetz oder einer Konvention zu
richten und die Bekanntmachung nicht anzuwenden.
Es zeigt sich, dass die gegenwärtige Regelung nicht dem Prinzip des billigen
Schadenersatzes

entspricht.

Der

Regierungsentwurf

der

Rekodifikation

des

Bürgerlichen Gesetzbuches bringt neue Regelungen des Schadensersatzes,

der

Punktebewertung der Schmerzen und dauerhaften Folgen zulässt. Diese Regelung
reflektiert auf der einen Seite die Billigkeit, auf der anderen Seite ist sie sehr allgemein
und bringt keine Anweisung, wie man den Schaden beziffern soll.
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NÁZEV PRÁCE V ANGLIČTINĚ A SEZNAM KLÍČOVÝCH SLOV
V ČEŠTINĚ A ANGLIČTINĚ
Damages in medical malpractice
odpovědnost - liability
lex artis – lex artis
odškodnění bolesti - damages for pain and suffering
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