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Úvod 

 
 Jako téma své diplomové práce jsem si vybral újmu na zdraví jako zásah do 

ochrany osobnosti podle § 11 a následujících občanského zákoníku, abych popsal, jaké 

složky osobnostní integrity člověka mohou být poškozením zdraví zasaženy, jakých 

nároků se může poškozená osoba dle platné právní úpravy domáhat, a zejména je-li 

přípustné uplatňovat souběžně žaloby na ochranu osobnosti a žaloby na náhradu škody 

na zdraví. 

 

 Dané téma jsem si zvolil zejména z toho důvodu, že mi problematika ochrany 

osobnosti a ochrany zdraví byla během studia na právnické fakultě nejbližší a problém 

souběhu žalob z titulu ochrany osobnosti a náhrady škody na zdraví nejen že mi 

umožnil zabývat se otázkou do značné míry aktuální, ale také mi umožnil zabývat se 

vzájemnými překryvy a rozdíly zmíněných institutů občanského práva. 

 

 Předkládaná diplomová práce vychází z právní úpravy účinné ke dni 03. 12. 

2013, nicméně není opomenuta ani skutečnost, že součástí platného právního řádu 

České republiky je již od 22. 3. 2012 také zákon číslo 89/2012 Sb., Zákon občanský 

zákoník, jenž nabude účinnosti ke dni 1. 1. 2014. Z tohoto důvodu obsahuje diplomová 

práce také úpravu ochrany osobnosti a ochrany zdraví v novém občanském zákoníku, 

možnost souběžného uplatňování žalob na poskytnutí zadostiučinění za nemajetkovou 

újmu a žalob na náhradu při ublížení na zdraví, a také některé zásadní novinky, které 

nová občanskoprávní úprava v dané oblasti přináší. 

 

 Práce je členěna do čtyř kapitol, přičemž v první kapitole uvádím stručný 

přehled právních předpisů, kterými se řídí ochrana osobnosti a zdraví fyzické osoby 

v českém právním prostředí, a to z hlediska jejich systematiky, hierarchie a právní síly. 

 

 Druhá kapitola se detailněji zabývá ochranou osobnosti a zdraví, která je fyzické 

osobě poskytována občanským zákoníkem. Zejména vymezuje, jaké jsou subjekty 

ochrany osobnosti a zdraví, jakými prostředky se mohou subjekty této ochrany 
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poskytované občanským zákoníkem domáhat, a také v jakých případech zákon připouští 

zasahovat do osobnostní integrity. 

 

 Ve třetí kapitole se zabývám vztahem nároků z titulu porušení práva na ochranu 

osobnosti a náhrady škody na zdraví tak, jak vyplývá z platné právní úpravy. V první 

řadě vymezuji specifika náhrady škody, náhrady imateriální újmy a specifické kategorie 

náhrady škody na zdraví. Zejména se však zabývám otázkou, je-li možné uplatnit 

zmíněné nároky ve dvou souběžných žalobách, či zda takovému postupu brání vztah 

speciality a zásada ne bis in idem. Na konci třetí kapitoly jsem se zaměřil na tři 

jurisdikce, jejichž občanskoprávní úprava vychází z podobných historických kořenů 

jako naše občanské právo a jež byla také inspirací při tvorbě nového občanskoprávního 

kodexu, abych srovnal, jaké nároky plynou poškozeným v případě újmy na zdraví dle 

zkoumaných jurisdikcí. 

 

 V poslední, čtvrté, kapitole diplomové práce se snažím odpovědět na otázku, 

jaké prostředky ochrany osobnosti a zdraví poskytuje poškozeným nový občanský 

zákoník, který vstoupí v platnost 1. 1. 2014, ale také na otázku, jak se nová právní 

úprava vypořádala s případnou možností podání dvou občanskoprávních žalob na 

základě totožného skutku. Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník přináší do 

české právní úpravy zcela nový institut sekundárních obětí, zabývám se ve čtvrté 

kapitole také otázkou, co dané ustanovení vlastně znamená a za jakých okolností se 

může svých práv domáhat sekundární oběť.  

 

 Hlavním cílem mé diplomové práce tedy je popsat, jakým způsobem je v českém 

soukromém právu chráněna osobnost fyzické osoby, zejména zdraví člověka, jaký je 

vzájemný vztah občanskoprávních prostředků ochrany osobnosti a ochrany zdraví, a 

také jaké změny přinese do oblasti ochrany osobnosti po 1. 1. 2014 nový občanský 

zákoník. 
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1. Ochrana osobnosti a zdraví v českém právním řádu 

 
 Ochrana lidského života, zdraví a osobnosti člověka je jednou ze základních a 

nejdůležitějších hodnot, na kterých je naše společnost postavena, a proto prostupuje, ať 

už přímo či nepřímo, celým právním řádem České republiky. Ustanovení chránící 

lidskou osobnost a lidské zdraví nalezneme jak v normách práva soukromého, tak v 

normách práva veřejného. Pro některá odvětví, jako například pro právo trestní, 

občanské, správní, právo pracovní či právo životního prostředí je lidské zdraví a 

osobnost člověka jednou ze základních hodnot, a proto také jejich ochrana je jedním ze 

základních cílů zmíněných právních odvětví.  

 

 V první kapitole této práce se budu zabývat tím, jaké právní předpisy jaké právní 

síly upravují právo člověka na ochranu osobnosti a zdraví. 

 

1.1 Ochrana osobnosti a zdraví na ústavní úrovni 

 

Vzhledem k důležitosti, jakou ochrana zdraví a ochrana osobnosti v českém 

právním řádu zaujímá je naprosto logické, že právní základ ochrany osobnosti a zdraví 

se nachází v předpisech nejvyšší právní síly, tedy v Ústavě České republiky (ústavní 

zákon č. 1/1993 Sb., dále jen „Ústava ČR“) a zejména v Listině základních práv a 

svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb., dále jen „Listina“). První zmínka o lidských 

právech, mezi která bezesporu patří i právo na ochranu osobnosti a zdraví, se nachází již 

v Preambuli Ústavy ČR, v níž je mimo jiné deklarováno, že Česká republika je 

svobodným a demokratickým státem, založeným na úctě k lidským právům, jehož 

občané jsou odhodlání budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu 

nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody. Podobně pak vyznívá čl. 1 

Ústavy ČR. Ustanovení čl. 4 pak garantuje soudní ochranu základním právům a 

svobodám. Z hlediska zadání mé práce má zásadní význam též čl. 10 Ústavy ČR, podle 

kterého vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a 

jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu České republiky. V 

případě, že smlouva stanoví něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. 

Tyto mezinárodní smlouvy tedy sice nemají právní sílu ústavních zákonů ani větší 



 7 

právní sílu než zákony, ale mají tzv. aplikační přednost před zákony. To znamená, že 

zákony i mezinárodní smlouvy mohou existovat nezávisle na sobě, ale pouze při jejich 

vzájemném rozporu se užije mezinárodní smlouva namísto zákonného ustanovení. O 

jednotlivých mezinárodních smlouvách se zmíním podrobněji v následující podkapitole. 

 

Větší význam než Ústava ČR má z hlediska ochrany osobnosti a zdraví 

fyzických osob Listina, coby součást ústavního pořádku České republiky na základě čl. 

3 Ústavy. Listina stanoví základní principy, na nichž stojí český právní řád. Podobně 

jako Ústava je i Listina uvozena Preambulí, která formuluje nejvýznamnější principy 

základních práv a svobod, zejména prohlašuje, že Česká republika uznává 

neporušitelnost přirozených práv člověka. Základním východiskem Listiny je čl. 1, 

který ve větě druhé prohlašuje základní lidská práva a svobody za nezadatelná, 

nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. Tyto principy se vztahují na veškerá lidská 

práva obsažená dále v Listině, tedy i na ta, o kterých budu mluvit dále. 

 

V kontextu ochrany osobnosti a zdraví člověka jsou v celé Listině nejzásadnější 

články 6 a 7, z nichž první zaručuje každému právo na život a druhý zaručuje 

nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. Právo na život, jakožto nejvyšší chráněnou 

hodnotu, kterou český právní řád uznává, je základem i pro práva v oblasti ochrany 

zdraví.
1
 Bezprostředně za právo na život Listina systematicky řadí právo na 

nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, jakožto základ pro ochranu jak fyzické tak 

osobnostní integrity. Ochranou výlučně osobnostní integrity se zabývá blíže čl. 10 

Listiny, garantující právo každého na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobrého 

jména a pověsti. Z hlediska tzv. sekundárních obětí (o kterých se blíže zmíním dále ve 

třetí kapitole této práce) je velice významný čl. 10 odst. 2, zaručující každému právo na 

ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. A z 

hlediska výkonu zdravotnické praxe tak, jak ho známe v České republice je zásadní také 

čl. 10 odst. 3 Listiny, podle kterého má každý právo na ochranu před neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů. Všechna 

výše zmíněná práva vycházející z čl. 10 jsou ve vztahu speciality ke generálnímu pojetí 

čl. 7.  

                                                 
1
 Srov. Pavlíček V. a kol. Ústava a ústavní řád České republiky Komentář 2. díl Práva a svobody, 2. 

vydání, Praha 2002, s. 67 
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Zásadní význam z hlediska ochrany zdraví má čl. 31 Listiny, zaručující každému 

právo na ochranu zdraví (který také podrobněji rozvíjí generální klauzuli článku 7) a 

občanům garantuje právo na bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky za 

podmínek, které stanoví zákon. V širším kontextu se ochranou zdraví zabývají také čl. 

29 (zvýšená ochrana zdraví při práci žen, mladistvých a osob se zdravotním postižením) 

a čl. 35 (právo na příznivé životní prostředí) Listiny.  

 

1.2 Ochrana dle mezinárodních smluv 

 

 Jak již bylo zmíněno výše, mezinárodní smlouvy přijímané dle čl. 10 

Ústavy jsou součástí právního řádu České republiky a mají aplikační přednost před 

zákony. Tyto mezinárodní smlouvy sjednocují právní úpravy členských států v oblasti 

ochrany zdraví a ochrany osobnosti. Členské státy jsou jednotlivými ustanoveními 

vázány, a proto je třeba i jim věnovat náležitou pozornost. Česká republika je 

signatářem celé řady těchto mezinárodních smluv, které se tak promítají do našeho 

právního řádu a při výkonu zdravotnických úkonů je třeba je respektovat.  

 

Nejzásadnější mezinárodněprávní dokumenty zabývající se ochranou zdraví 

člověka a ochranou osobnosti jsou dle názoru ústavního soudu
2
 zejména: Úmluva o 

ochraně lidských práv a základních svobod
3
 (čl. 2 garantující právo na život), 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
4
 (čl. 12 právo 

každého na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví) a v 

neposlední řadě také Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v 

souvislosti s aplikací biologie a medicíny
5
 (dále jen „Úmluva o biomedicíně“)a jiné.  

 

Úmluva o biomedicíně, a to zejména její první část, obsahuje jakási základní 

pravidla pro oblast zdravotnického práva, především pro výkon zdravotních služeb, 

zatímco druhá, speciální část, se týká zejména oblasti vědeckého výzkumu a nových, 

                                                 
2
 Srov. Nález Pléna Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 51/06 

3
 Publikovaná ve sbírce zákonů pod číslem 209/1992 Sb. 

4
 Vyhlášen ve sbírce zákonů pod číslem 120/1976 Sb. 

5
 Publikována ve sbírce mezinárodních smluv pod číslem 96/2001 Sb. m. s. 
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eticky citlivých medicínských metod
6
. Její ustanovení jsou sice přejata do vnitrostátních 

předpisů, ale přesto se jí mohou subjekty této ochrany přímo dovolávat vůči 

poskytovatelům zdravotních služeb
7
, a to zejména v civilním soudním řízení 

v případech, kdy dojde k rozporu mezi ustanovením zákona a Úmluvy o biomedicíně.  

 

1.3 Zákonná ochrana 

 

 Ochrana osobnosti fyzické osoby, případně ochrana lidského života a zdraví, 

jakožto jedné ze složek ochrany osobnosti, je primárně institutem soukromého práva, 

tudíž se v případě zásahu do osobnostní integrity užijí v první řadě soukromoprávní 

předpisy, zejména ustanovení § 11 a následující zákona č. 40/1964 Sb. Občanského 

zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). V některých případech je však zásadním a 

nevyhnutelným doplňkem občanskoprávní ochrany osobnosti též ochrana 

správněprávní, ať už se jedná o případ přestupků nebo správních deliktů, popřípadě i 

ochrana trestněprávní (vzhledem k tématu práce zejména ustanovení části druhé, hlavy 

I. Trestního zákoníku
8
, tedy trestné činy proti životu a zdraví).  

 

Je však třeba si uvědomit, že ačkoliv použití trestněprávní odpovědnosti, 

obdobně jako použití odpovědnosti správněprávní nevylučuje současné užití ochrany 

poskytované právem soukromým
9
, tak tato trestněprávní, potažmo správněprávní, 

ochrana může nastoupit až v případech, kdy samotná ochrana soukromoprávní není 

dostatečná a pouze v případech, kdy zásah do osobnostní integrity fyzické osoby 

zároveň naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu, popřípadě přestupku či 

správního deliktu. Na druhou stranu lidský život a zdravý je považován za hodnotu tak 

důležitou, že v případě naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů proti 

životu či zdraví je možné, až na určité výjimky
10

, vést trestní stíhání bez ohledu na vůli 

poškozeného. 

                                                 
6
 Srov. Císařová D., Sovová O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Orac, 

2004, s. 32 
7
 Poskytovatelem zdravotních služeb se dle § 2 odst. 1 ZZS rozumí právnická nebo fyzická osoba, která 

má dle tohoto zákona oprávnění poskytovat zdravotní služby. 
8
 Publikován ve sbírce zákonů pod číslem 40/2009 Sb. 

9
 Blíže viz usnesení senátu Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2002, sp. zn. IV. ÚS 315/01 dostupné z: 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=53439&pos=2&cnt=2&typ=result 
10

 Blíže viz § 163 z. č. 141/1961 Sb. 
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Vzhledem k tématu mé práce se zákonnou ochranou osobnostní integrity 

obsaženou v občanském zákoníku budu blíže zabývat v následující kapitole této práce. 

 

1.4 Podzákonné právní předpisy 

 

 Neodmyslitelnou součástí právního řádu České republiky jsou bezesporu také 

právní předpisy nižší právní síly než zákony. Podzákonné právní předpisy, jsou určeny 

k provádění zákonů a v zákonných mezích. V českém právním prostředí rozlišujeme 

nařízení vlády České republiky vydávané dle čl. 78 Ústavy ČR, vyhlášky jednotlivých 

ministerstev dle čl. 79 odst. 3 Ústavy ČR, nařízení a obecně závazné vyhlášky územních 

samosprávných celků. 

 

 Pro oblast ochrany osobnostní integrity je nejdůležitějším podzákonným 

právním předpisem vyhláška Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení 

společenského uplatnění č. 440/2001 Sb. (dále jen „vyhláška č. 440/2001 Sb.), jejíž 

význam pro oblast újmy na zdraví bude detailněji rozebrán v následujících kapitolách.  
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2. Ochrana osobnosti a zdraví v občanském zákoníku 
  

 Jedním ze dvou základních pilířů, na kterých stojí soukromé právo, je právě 

osobnost a její ochrana, druhým z pilířů je pak nedotknutelnost vlastnictví. „Přičemž 

bez hodnotového významu není pořadí, v němž jsou oba statky zákonem vyjmenovány. 

Lidská osobnost systematicky i jazykově předbíhá vlastnictví.“
11

 Osobnostní práva 

zakotvená v občanském zákoníku, jakožto obecném kodexu soukromého práva, 

„rozvíjejí a konkretizují ústavně vyjádřená a uznaná základní práva spojená 

s osobnostní integritou fyzické osoby.“
 12

  

 

2.1 Obsah práva na ochranu osobnosti 

 

Občanský zákoník se k zásadě ochrany osobnosti hlásí již ve svém prvním 

paragrafu, kde deklaruje, že „úprava občanskoprávních vztahů přispívá k naplňování 

občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví.” 

Nicméně z praktického hlediska mají větší význam ustanovení řazená dle systematiky 

občanského zákoníku do prvního oddílu hlavy druhé, konkrétně do § 11 až 16. “Právo 

na ochranu osobnosti, přesněji v eobecné osobnostní právo  yzické osoby, upravuje 

občanský zákoník jako jednotné právo.  eho  unkcí je zabezpečit v občanskoprávní 

oblasti ochranu osobnosti  yzické osoby a její individuální integrity a ucelenosti jako 

nutnou podmínku její důstojné existence i jejího svobodného rozvoje.“
13

 Ačkoliv se 

jedná pouze o pět paragrafů (§14 byl zrušen), jejich rozsah je ve skutečnosti velice 

široký, přičemž zásadní význam má § 11 obsahující výčet jednotlivých složek osobnosti 

fyzické osoby.  

 

V rámci zákonné ochrany osobnosti jsou tedy jakožto její složky chráněny 

zejména: lidský život, zdraví, důstojnost, občanská čest, dále pak jméno, soukromí a 

                                                 
11

 Eliáš K. a kol., Občanský zákoník: velký akademický komentář. Úplný text zákona s komentářem, 

judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. 2. Svazek. Praha: Linde, 2008, 93 s. 
12

 Švestka J., Dvořák J. a kol. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd., Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2009, 199 s. 
13

 Srov. Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Humlák M. a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. Vyd. Praha 

C. H. Beck, 2009, 133 s.  
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projevy osobní povahy. Je však třeba si uvědomit, že se jedná o výčet příkladmý, který 

uvádí pouze typická osobnostní práva, a tudíž není vyloučena ochrana jiné složky 

osobnostní integrity, neboť nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je garantována již 

Listinou, a z toho důvodu není možné taxativně určit rozsah jednotlivých složek 

osobnostní integrity požívající zákonné ochrany, protože takovýto taxativní výčet by 

neoprávněně zužoval dopad čl. 7 Listiny. 

 

Podobně se vyjádřil i Nejvyšší soud České republiky, když v jednom ze svých 

rozsudků uvedl, že: “Za osobnost lze považovat člověka jako jednotlivce, jako subjekt 

poznání, resp. poznávání, prožívání a jednání ve své společenské podstatě i 

individuálních zvlá tnostech, jako nejmen í sociální jednotku i určitou psycho yzickou a 

sociálně psychickou strukturu. Z hlediska psychologie se osobnost může jevit jako 

historicky se krystalizující a vyvíjející se celek, systém du evních (ale nepochybně i 

duchovních) vlastností a tendencí jednotlivce, charakterových rysů, schopností, 

temperamentu, postojů, potřeb a zájmů, vzdělání, náboženského a kulturního zaměření, 

přičemž jedním z podstatných rysů osobnosti je vědomí.  sobnost se projevuje jako 

dynamický systém, jehož rysy se mění podle věkových stupňů, přičemž dosahují 

relativně vět í stálosti v dospělosti. … Podstatou osobnosti jsou její vztahy k vnímané 

skutečnosti, k druhým lidem, ke kulturně společenským hodnotám, k aktuálnímu stavu 

společensko - politického prostředí apod. Tyto vztahy se projevují ve styku s lidmi, v 

jednání a chování člověka, jeho kulturními výtvory apod. … Není možno opomenout ani 

takové složky osobnosti  yzické osoby, jako je úroveň jejího zdraví, zvlá tnosti 

vyplývající z jejího individuálního vzhledu a stavby těla, příslu nosti k mužské nebo 

ženské populaci, konkrétní lidské rase, apod. Přes mnohost těchto jednotlivých složek 

osobnosti je v ak nutno osobnost  yzické osoby vždy vnímat v její ucelenosti a 

nedělitelnosti.  

 

Mnohočetnosti projevů jednotlivých stránek lidské osobnosti  yzické osoby 

odpovídá i myslitelně  iroké spektrum možných zásahů proti některé z těchto složek 

osobnosti. Přesto v ak vždy bude zásahem dotčena přímo samotná osobnost  yzické 

osoby jako celek naznačených vlastností a charakteristik. Protože přitom jde o 

nejvlastněj í, nejniterněj í a nejintimněj í s éru lidské osoby, jejíž dotčení zvenčí je 



 13 

mnohdy dotčenou  yzickou osobou pociťováno se značně nepříznivou intenzitou, je 

proto věcí zákona této osobnostní s éře poskytovat příslu nou právní ochranu. 

 bčanský zákoník proto právo na ochranu osobnosti  yzické osoby upravuje jako 

jednotné právo, jehož úkolem je v občanskoprávní oblasti zabezpečit respektování 

osobnosti  yzické osoby a její v estranný  svobodný rozvoj.  de o důležité rozvedení a 

konkretizaci článků 7, 8, 10, 11, 13 a 14 Listiny základních práv a svobod. Přitom v 

tomto jednotném rámci práva na ochranu osobnosti existují jednotlivá dílčí práva, která 

zabezpečují občanskoprávní ochranu jednotlivých hodnot (stránek) osobnosti  yzické 

osoby jako neoddělitelných součástí celkové  yzické a psychicko - morální integrity 

osobnosti. Výčet těchto jednotlivých práv tak, jak jsou uvedena v občanském zákoníku, 

je pak pouze demonstrativní.”
14

 Jak tedy vyplývá mimo jiné ze zmíněného rozsudku, 

právo na ochranu osobnosti je nutno chápat jako právo jednotné, přičemž bude-li 

zasažena byť jediná z jeho složek, bude vždy porušeno právo na ochranu osobnosti 

fyzické osoby jako celku. 

 

2.2 Obsah práva na ochranu zdraví 

 

Jak vyplývá z předcházející kapitoly, právo na ochranu osobnosti fyzické osoby 

je dle stávajícího občanského zákoníku nutné chápat jako právo jednotné, v jehož rámci 

můžeme rozlišovat široké množství různých složek, které lidskou osobnost ve svém 

celku utváří, nicméně, jak vyplývá například i z pořadí, v jakém jsou jednotlivé složky v 

§ 11 vyčteny, jednou z prvořadých složek osobnosti každé fyzické osoby je její život, 

zdraví popřípadě i tělo fyzické osoby, souhrnně nazývané též jako tělesná integrita a 

nedotknutelnost fyzické osoby.
15

 Právo na ochranu života a zdraví fyzické osoby tak 

nelze chápat jako další z lidských práv vedle práva na ochranu osobnosti, ale jako dílčí 

součást široce pojatého práva na ochranu osobnosti, jakkoliv jsou právě ochrana života 

a zdraví tou nejdůležitější složkou ochrany osobnosti. Jejich důležitost můžeme dovodit 

                                                 
14

 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 7. 2000, sp. zn. 30 Cdo 2304/99 dostupný na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/3C19886D3FEDFAB5C1257A4E0065045

B?openDocument&Highlight=0, 

 
15

 Srov. Švestka J., Dvořák J. a kol. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd., Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, 206 s. 
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v první řadě z charakteru hodnot, které jsou tímto právem chráněny, tedy život a zdraví, 

jakožto hodnoty pro fyzickou osobu nejzákladnější, ale také ze systematiky zákonů, 

které ochranu osobnosti v českém právním řádu upravují, ať už se jedná o Listinu, 

Trestní zákoník nebo právě zmíněný § 11 občanského zákoníku, kde život a zdraví jsou 

vždy řazeny na prvním místě před ostatními složkami osobnosti fyzické osoby. 

 

2.3 Subjekty práva na ochranu osobnosti 

 

 Máme-li vymezen obsah práva na ochranu osobnosti a jeho podmnožiny, práva 

na ochranu zdraví, je třeba si také vyjasnit, kdo je oprávněn se tohoto práva domáhat. 

Jinými slovy, kdo se může v případě zásahu do osobnostní integrity proti těmto 

zásahům soudní cestou bránit, a dále proti komu se lze této ochrany domáhat. Je tedy 

nutné určit subjekty práva na ochranu osobnosti.  

 

 „Subjektem v eobecného osobnostního práva může být toliko  yzická osoba. 

Pouze u ní lze totiž v pravém slova smyslu hovořit o osobnosti.“
16

 Subjektem práva na 

ochranu osobnosti tedy může být jakákoliv fyzická osoba, a to bez ohledu na její věk či 

způsobilost k právním úkonům. V případě, že osoba je omezena ve své způsobilosti 

k právním úkonům, nemá toto omezení žádný vliv na její právo na ochranu osobnosti. 

Je třeba ale uvést, že takováto osoba nemůže sama uplatňovat své právo plynoucí 

z porušení osobnostní integrity a toto právo za ni musí uplatňovat její zástupce, 

popřípadě opatrovník. 

 

 Od subjektů práva na ochranu osobnosti musíme odlišit osoby, které jsou 

aktivně a pasivně legitimovány k uplatnění osobnostních práv. Aktivně legitimovaným 

k uplatnění ochrany je v první řadě konkrétní subjekt práva na ochranu osobnosti, jehož 

subjektivní právo bylo dotčeno. Ale v případě, že subjekt práva na ochranu osobnosti 

zemře, přísluší dle § 15 občanského zákoníku uplatňovat právo na ochranu osobnosti 

zemřelé osoby jejímu manželu a dětem, popřípadě jejím rodičům.
17

 Přijetím zákona č. 

                                                 
16

Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Humlák M. a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. Vyd. Praha C. H. 

Beck, 2009, 136 s. 
17

 Srov. Švestka J., Dvořák J. a kol. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd., Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, 211 s. 
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115/2006 Sb., o registrovaném partnerství navíc bylo právo této posmrtné ochrany 

rozšířeno i na partnery dle tohoto zákona. V případě této tzv. postmortální ochrany se 

jedná o zvláštní druh právního nástupnictví, které není shodné s dědickou sukcesí, takže 

i osoba dědicky nezpůsobilá může mít způsobilost k uplatňování práva na ochranu 

osobnosti po smrti dotčené osoby.  

 

„Pasivně legitimní ve sporu o ochranu osobnosti je osoba, která se dopustila 

neoprávněného zásahu do osobnostní s éry jiné oprávněné  yzické osoby.“
18

 Na rozdíl 

od aktivně legitimované ale může být pasivně legitimovanou jak osoba fyzická, tak 

osoba právnická v případě, že byl zásah do osobnostní integrity způsoben v souvislosti 

s činností právnické osoby, a to takovou fyzickou osobou, kterou k této činnosti 

použila.
1920

 V případech, ve kterých by tyto použité osoby vybočili ze své činnosti, ke 

které byly pověřeny, občanskoprávní odpovědnost by nepostihovala právnickou osobu 

(typicky poskytovatele zdravotních služeb), ale již přímo tuto konkrétní osobu, která 

konala a zásah do osobnostní sféry poškozené fyzické osoby způsobila.
21

 Spory o 

náhradu škody na zdraví jsou typické tím, že ve většině případů není pasivně 

legitimována fyzická osoba, tedy přímo ten zdravotnický pracovník, který svým 

jednáním nebo opomenutím jednání, ke kterému byl dle zákona povinen, způsobil 

škodu na zdravý, ale poskytovatel zdravotní služby, tedy fyzická nebo právnická osoba, 

která má oprávnění poskytovat zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb. o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „ZZS“). 

 

 Právnická osoba tedy subjektem práva na ochranu osobnosti být nemůže, neboť 

§ 11 občanského zákoníku toto právo přiznává pouze osobám fyzickým. Pro úplnost je 

třeba ale dodat, že i právnické osoby mají určitá práva, která se právům osobnostním 

podobají. Zejména § 19b občanského zákoníku přiznává právnickým osobám právo na 

                                                 
18

 Švestka J., Dvořák J. a kol. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd., Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2009, 211 s. 
19

 Analogicky můžeme užít § 420 odst. 2 občanského zákoníku: Škoda je způsobena právnickou osobou 

nebo fyzickou osobou, když byla způsobena při jejich činnosti těmi, které při této činnosti použili. Srov. 

Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Humlák M. a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. Vyd. Praha C. H. 

Beck, 2009, 193 s. 
20

 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 12. 2003, sp. zn. 30 Cdo 73/2003 dostupný na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/600F7D812F7C8230C1257A4E0064C380

?openDocument&Highlight=0, 
21

 Srov. analogicky Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 11. 2006, sp. zn. 30 Cdo 

2721/2005 
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ochranu při neoprávněném použití názvu právnické osoby a právo na ochranu proti 

neoprávněnému zásahu do dobré pověsti právnické osoby. V případech kdy dojde 

k zásahům do těchto práv, je právnická osoba oprávněna domáhat se zdržení od 

neoprávněného zásahu, odstranění závadného stavu, a také se může domáhat 

přiměřeného zadostiučinění, které může být požadováno i v penězích. 

 

2.4 Přípustnost zásahů do osobnostní integrity 

 

 Ne každý zásah do osobnostní integrity fyzické osoby je nutně zásahem 

nezákonným. Praktický život přináší situace, kdy je sice zasaženo do osobnostní 

integrity fyzické osoby, ale kdy by nebylo spravedlivé a žádoucí poskytovat jí ochranu 

proti takovýmto zásahům, respektive kdy nevzniká odpovědnost za zásah do osobnostní 

integrity. Například podle § 12 občanského zákoníku mohou být písemnosti osobní 

povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové či zvukové záznamy nebo jiné projevy 

osobní povahy pořízeny nebo použity jen se svolením dotčené osoby, jinak k účelům 

úředním na základě zákona či přiměřeným způsobem pro vědecké, umělecké a 

zpravodajské účely. Vzhledem k tématu mé práce jsou ovšem významnější omezení 

práv na ochranu osobnosti v souvislosti se zdravotnickými úkony, a proto se blíže budu 

věnovat právě této oblasti. 

 

 Pro vznik odpovědnosti za zásah do osobnostních práv dle § 13 občanského 

zákoníku je potřeba splnění tří základních podmínek: v první řadě musí dojít 

k takovému zásahu do chráněného všeobecného osobnostního práva fyzické osoby, 

který je objektivně způsobilý porušit, či alespoň ohrozit osobnost fyzické osoby. Dále 

musí dojít ke vzniku nemajetkové újmy na osobnosti fyzické osoby v její fyzické či 

psychicko-morálně-sociální integritě a mezi neoprávněným zásahem a újmou na 

osobnosti musí být příčinná souvislost, tedy neoprávněný zásah musí být tím, co újmu 

na osobnosti skutečně a bezprostředně vyvolalo. Není-li splněna byť jediná z těchto tří 

podmínek, nemůžeme mluvit o odpovědnosti za zásah do osobnostní integrity fyzické 

osoby.
22

 V případě, splnění všech tří výše zmíněných podmínek dochází ke vzniku 

                                                 
22

 Srov. Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Humlák M. a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. Vyd. Praha 

C. H. Beck, 2009, 184 s. 



 17 

odpovědnosti za zásah do osobnostní integrity, a to bez dalšího, neboť se jedná o 

odpovědnost objektivní, k jejímuž vzniku dle ustálené judikatury není zapotřebí 

zavinění.
23

 Naproti tomu pro vznik odpovědnosti za škodu na zdraví se zavinění 

v alespoň nedbalostní formě vyžaduje. 

 

Zdravotnická praxe ovšem přináší situace, kdy došlo zákrokem zdravotnického 

pracovníka k zásahu do všeobecného osobnostního práva pacienta, kterému tím vznikla 

újma (popř. škoda na zdraví), ale nebylo by spravedlivé a z hlediska praktického života 

ani žádoucí, aby byl zdravotnický pracovník, popř. poskytovatel zdravotních služeb 

volán k odpovědnosti za takovouto újmu. V případě, že byl pacient o zákroku předem 

řádně informován
24

, pacientovi byly zdravotní služby poskytnuty na náležité odborné 

úrovni, ale přesto dojde k újmě na pacientově zdraví, nebude poskytovatel zdravotních 

služeb odpovědný za zásah do tělesné integrity pacienta. Dle Úmluvy o biomedicíně je 

nutné jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví i vědeckého výzkumu provádět v souladu 

s příslušnými profesními povinnostmi a standardy.
25

 Také § 28 odst. 2 ZZS stanoví, že 

„Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.“ Co 

se ale rozumí náležitou odbornou úrovní poskytnutých zdravotních služeb, tedy tzv. 

lege artis postupem?  

 

Původní předpis zdravotnického práva, zákon č. 20/1966 Sb. Zákon o péči o 

zdraví lidu pojem lege artis postupu nijak nedefinoval, ale doktrína postupem lege artis 

rozuměla „způsob léčení, prevence a diagnostiky, který je v souladu s nejvy  ím 

stupněm vědeckého poznání a praxe. V na ich podmínkách je aplikace nejlep ího 

možného postupu ohraničena ekonomickými možnostmi jak konkrétního zdravotnického 

zařízení, tak celým systémem  inancování zdravotní péče.“
26

 Zákon o zdravotních 

službách však s platností od 1. 4. 2012 zavedl zákonnou definici lege artis postupu v § 4 

odst. 5: „Náležitou odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle 

                                                 
23

 Srov. rozsudek nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 9. 2004, sp. zn. 30 Cdo 179/2004 

dostupný na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/413BFEAA2F84AEC5C1257A4E006A59

42?openDocument&Highlight=0, 
24

 O informovaném souhlasu pacienta se zákrokem bude pojednáno dále 
25

 Srov. čl. 4 Úmluvy o biomedicíně  
26

 Císařová D., Sovová O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Orac, 2004, s. 

21 
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pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality 

pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.“ V případech, kdy 

zdravotní služba bude provedena postupem non lege artis, bude provedena v rozporu se 

zákonem a poskytovatel služby pak bude odpovídat za případnou nemajetkovou újmu.  

 

2.5 Informovaný souhlas 

 

 Zásah do tělesné integrity fyzické osoby je v zásadě možný pouze za 

předpokladu, že dotčená osoba vyslovila se zásahem souhlas a zásah je takového 

charakteru, že je možné k němu souhlas udělit, respektive že takový souhlas nebude 

považován za neplatný právní úkon. Tak by tomu bylo například při udělení souhlasu 

k usmrcení nebo způsobení závažné újmy na zdraví. Nejinak je tomu i v oblasti 

zdravotních zákroků. Jak bylo popsáno výše, zákrok v oblasti péče o zdraví (dle 

terminologie ZZS spíše zdravotní služba), který je proveden lege artis postupem 

zásadně nezakládá odpovědnost poskytovatele za případný zásah do osobnostních práv 

a to i v případě, že například vlivem pooperačních komplikací má zákrok na zdraví 

člověka nepříznivé následky. Na druhou stranu i zákrok, který žádné nepříznivé 

zdravotní následky nepřinesl, může být neoprávněným zásahem do osobnostní integrity 

pacienta a může zakládat odpovědnost za nemajetkovou újmu tímto zásahem 

způsobenou. 

 

K odpovědnosti za zásah do osobnostní sféry fyzické osoby dojde v případě, že 

pacient nebyl před zákrokem řádně poučen o jeho povaze, potřebnosti, rizicích atp., a na 

základě tohoto poučení nedal k provedení zákroku souhlas. „Pro vznik nároků 

stanovených v § 13 občanského zákoníku je zapotřebí předev ím zásah objektivně 

způsobilý vyvolat nemajetkovou újmu v oblasti osobnosti člověka a neoprávněnost 

tohoto zásahu. Lékařský zákrok provedený na člověku je nepochybně objektivně 

schopen zasahovat do jeho soukromí a do jeho chráněné rozhodovací s éry.“
27

 Podobně 

se vyjádřil i Nejvyšší soud ČR: „Pro účely výkladu ustanovení § 13 odstavec 2 

občanského zákoníku je nutno uvážit, že bez vědomí pacienta uskutečněný… operační 

                                                 
27

 Šustek, P., Holčapek, T. Informovaný souhlas. Praha: ASPI 2007, s. 182 
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zákrok u  yzické osoby, respektive takový zákrok provedený dokonce omylem, bude mít 

vždy znaky neoprávněného a ve vět ině případů současně též i velmi závažného zásahu 

do práva na ochranu osobnost takové osoby, která má nezadatelné právo na ochranu 

 yzické integrity, a to bez ohledu na případné skutečně nastalé zdravotní následky 

zásahu.“
28

 

 

O něco složitější je situace v případě, kdy je zákrok proveden bez 

informovaného souhlasu uděleného po řádném poučení a v důsledku provedeného 

zákroku, bez ohledu na skutečnost, zda byl nebo nebyl proveden postupem lege artis, 

došlo ke škodě na zdraví. V takovém případě může dojít ke vzniku odpovědnosti 

poskytovatele zdravotnických služeb za škodu na zdraví a souběžně je možné 

uplatňovat právo na ochranu osobnosti z těch důvodů, jaké byly popsány v předchozím 

odstavci.
29

  

 

Pro případy, kdy je nutné zákrok bezodkladně provést, avšak souhlas není 

možné získat, zná ZZS výjimky z povinnosti opatřit si před zákrokem souhlas, a to 

v situacích, kdy zdravotní stav pacienta neumožňuje tento souhlas vyjádřit, v případě 

léčby závažné duševní choroby, došlo-li by v důsledku jejího neléčení s největší 

pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta, v případě, že pacient ohrožuje 

bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní 

poruchy nebo je pod vlivem návykové látky a hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze 

odvrátit jinak, pak je možné i bez pacientova souhlasu přistoupit dokonce k jeho 

hospitalizaci. Podobně bylo-li soudem nařízeno ochranné léčení, nařízena karanténa 

nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví anebo je-li podle trestního řádu či 

občanského soudního řádu nařízeno vyšetření zdravotního stavu.
30

 I v zákoně o 

zdravotních službách byl zachován institut tzv. terapeutického privilegia, tedy že 

pacientovi nemusí být informace o jeho nepříznivé diagnóze nebo prognóze, 

v nezbytném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu poskytnuta, lze-li důvodně 

předpokládat, že by poskytnutí informace mohlo pacientovi způsobit závažnou újmu na 

                                                 
28

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 12. 2000, sp. zn. 30 Cdo 2870/2000 dostupný na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/884C05FEAA20FB69C1257A4E0065EEF

4?openDocument&Highlight=0, 
29

 Srov. Šustek, P., Holčapek, T. Informovaný souhlas. Praha: ASPI 2007, s. 181 
30

 Srov. § 38 odst. 1 a 3 ZZS 
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zdraví.
31

 Institut terapeutického privilegia se ovšem vztahuje pouze na podávání 

informací o zdravotním stavu, pacient tak nemůže být s odvoláním na terapeutické 

privilegium léčen bez jeho předchozího informovaného souhlasu.  

 

2.6 Prostředky ochrany 

 

 Jak již bylo zmíněno v první kapitole, ochrana lidské osobnosti a její 

podmnožiny, lidského života a zdraví, jsou základními hodnotami, na nichž je postaven 

celý právní řád České republiky, a také prostředky ochrany lidské osobnosti, života a 

zdraví se prolínají do odlišných právních odvětví našeho právního řádu. Prostředky 

ochrany lidské osobnosti a jejích jednotlivých složek tak nalezneme zejména v právu 

správním, především prostřednictvím správních deliktů či přestupků, právu trestním a 

právu pracovním. Nicméně pro praxi, a také z hlediska tématu mé práce, jsou 

nejdůležitějšími prostředky ochrany poskytované právem soukromým, a proto jim dále 

v textu budu věnovat největší pozornost.  

  

 „Pro případ neoprávněného zásahu do osobnostních práv přiznává občanský 

zákoník  yzickým osobám možnost ochrany. Prostředky, kterými je osobnost  yzické 

osoby chráněna, jsou jednak speci ické (§ 13 občanského zákoníku) a jednak obecné 

(§16 občanského zákoníku).
32

 Podle obecných prostředků ochrany osobnosti (tedy dle § 

16) ten, kdo neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti způsobí škodu, 

odpovídá za ni dle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.  

 

 Fyzická osoba, do jejíchž osobnostních práv bylo neoprávněně zasaženo, se tedy 

může podle § 13 občanského zákoníku domáhat:
33

 

 

1. Zejména toho, aby bylo upuštěno od pokračování neoprávněných zásahů za 

podmínky, že takový zásah stále trvá anebo alespoň bezprostředně hrozí jeho 

uskutečnění, popřípadě jeho opakování. Z podstaty věci vyplývá, že tento 

                                                 
31

 Srov. § 32 odst. 2 ZZS 
32

 Švestka J., Dvořák J. a kol. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd., Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2009, 209 s. 
33

 Srov. Švestka J., Dvořák J. a kol. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd., Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, 210 s. 
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prostředek ochrany osobnosti není možné uplatnit v případech, kdy byl 

neoprávněný zásah do všeobecných osobnostních práv fyzické osoby již 

ukončen. Tato ochrana se uskutečňuje tzv. negatorní žalobou.  

 

2. Odstranění nepříznivých následků neoprávněného zásahu do svého osobnostního 

práva, které se uskutečňuje především obnovením původního stavu. Na rozdíl od 

žaloby negatorní, žaloba na odstranění nepříznivých následků neoprávněného 

zásahu, tzv. odstraňovací žaloba, směřuje ke konkrétně určenému aktivnímu 

jednání původce nepříznivých následků. Aby bylo možné úspěšně podat 

odstraňovací žalobu, je nutné, aby byly splněny dvě podmínky. Musí existovat a 

trvat nepříznivý následek neoprávněného zásahu do osobnosti fyzické osoby a 

tento následek musí být takové povahy, aby bylo možné jej odstranit. Typicky u 

škody na zdraví často dojde k situacím, kdy nebude možné nepříznivý následek 

zásahu odstranit. 

 

3. Zadostiučinění, o kterém rozhoduje soud vždy pouze na návrh osoby poškozené 

neoprávněným zásahem, přičemž není vázán návrhem uplatňovaným v žalobě. 

Zadostiučinění se primárně poskytuje ve formě morálního zadostiučinění (např. 

formou omluvy). Pouze v případě, že by se podle § 13 odst. 2 občanského 

zákoníku nejevilo morální zadostiučinění jako dostatečné zejména proto, že byla 

ve značné míře snížena důstojnost nebo vážnost fyzické osoby, má fyzická 

osoba právo se domáhat náhrady nemajetkové újmy v penězích (tzv. relutátní 

satisfakce). Ani v případě náhrady nemajetkové újmy v penězích není soud při 

rozhodování o její výši zcela vázán návrhem žalobce, nicméně podle 

převažujícího názoru nemůže přiznat více, než žalobce požadoval. Kritéria 

určující výši relutátní satisfakce stanoví § 13 odst. 3 občanského zákoníku, podle 

kterého se přihlíží zejména k závažnosti vzniklé újmy a také k okolnostem, za 

nichž k porušení práva došlo.  

 

Z jazykového i systematického výkladu ustanovení zmíněného § 13 plyne, že 

poškozená fyzická osoba má primárně právo, aby bylo od neoprávněného zásahu 

upuštěno, a teprve pokud samotným upuštěním nedošlo k obnovení předešlého 
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nezávadného poklidného stavu, má poškozená fyzická osoba právo se domáhat, aby 

byly nežádoucí škodlivé následky neoprávněného zásahu do osobnostní sféry 

odstraněny. V případech, ve kterých je obnova původního nezávadného stavu nemožná, 

popřípadě nedostatečná, zejména vzhledem k povaze zasaženého práva, přichází 

v úvahu právo na přiměřené zadostiučinění, kterým se rozumí zejména zadostiučinění 

morální, a pouze pokud se morální satisfakce, s ohledem na charakter zásahu do 

osobnostní integrity, v konkrétním případě prokazatelně jeví jako nedostatečná, je 

možné přistoupit k satisfakci relutátní. Pro posouzení, zda se jedná o takovou újmu, pro 

kterou je třeba přiznat peněžité zadostiučinění, nejsou rozhodující pouhé subjektivní 

pocity dotčené fyzické osoby, ale musí se jednat o takovou újmu, kterou by za závažnou 

musela pociťovat i každá jiná fyzická osoba, nacházející se v postavení postižené 

fyzické osoby.
34

 Vyloučena není ani kombinace více možných prostředků ochrany 

osobnostních práv zároveň, naopak v řadě případů teprve jejich účelné spojení může 

vést k účinné nápravě neoprávněného zásahu. Nicméně v případech újmy na zdraví 

bude mít, z důvodu jejich často nevratného charakteru a intenzity s jakou jsou 

poškozeným tyto újmy pociťovány, největší význam satisfakce relutátní.  

 

Pro úplnost je třeba dodat, že vedle ochrany osobnosti poskytované soudy je 

možné v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 občanského zákoníku odstraňovat rozpory 

mezi účastníky právních vztahů především jejich vzájemnou dohodou. Například 

poskytovatel zdravotních služeb se často bude snažit o to, aby jejich pověst nebyla 

zbytečně poškozena medializací případů ať už skutečného či předpokládaného 

pochybení, jejich veřejným projednáváním před soudy, a proto bude často volit raději 

mimosoudní vyrovnání
35

. Občanský zákoník v § 51 také připouští, aby účastníci 

právních vztahů uzavřeli i takovou smlouvu, která není právními předpisy zvláště 

upravena (tzv. inominátní smlouvu) za předpokladu, že neodporuje ustanovením a 

smyslu občanského zákoníku. Nepochybně tak bude možné, aby fyzická osoba, jež 

utrpěla zásahem do osobnostní sféry újmu, uzavřela s tím, kdo takovou újmu způsobil, 

dohodu o poskytnutí zadostiučinění za tuto újmu. 

 

                                                 
34

 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Humlák M. a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. Vyd. Praha C.H. 

Beck, 2009, 198 s. 
35

 Srov. Sovová O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011, 42 s. 
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Právní řád dále také obecně připouští v § 6 občanského zákoníku odvracení 

bezprostředně hrozícího neoprávněného zásahu přiměřeným způsobem svépomocí, a to 

té osobě, která je bezprostředně hrozícím zásahem ohrožena, ačkoli takovýto způsob 

ochrany osobnosti fyzické osoby bude ve vztahu mezi poskytovatelem zdravotních 

služeb a pacientem použit spíše výjimečně. V teoretické rovině si lze představit i 

ochranu osobnostních práv poskytovanou orgány veřejné správy podle § 5 občanského 

zákoníku, a to v případech kdy došlo k zřejmému narušení pokojného stavu. 
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3. Náhrada škody na zdraví ve vztahu k uplatňování nároků z 

titulu porušení práva na ochranu osobnosti 
 

  

 Poškození zdraví je bezesporu jednou z nejzávažnějších forem zásahu do 

osobnostní integrity, která je poškozenými pochopitelně vnímána mnohem intenzivněji 

než způsobení hmotné škody.
36

 Poškozený pak přirozeně hledá všechny akceptovatelné 

prostředky, jak za zásah do své osobnostní integrity získat maximální možnou 

satisfakci.
37

 

 

 Problémem občanského zákoníku je značně nedůsledné odlišení pojmů náhrada 

škody a náhrada nemajetkové újmy, kdy v rámci náhrady škody jsou dle občanského 

zákoníku nahrazovány i újmy zcela nemajetkového charakteru, tedy nároky za bolestné 

a za ztížení společenského uplatnění.
38

 Ústavní soud pak tyto náhrady označil jako 

„náhradu  kody za nemateriální újmu“
39

. V této kapitole se budu detailněji zabývat 

rozdíly mezi škodou, nemajetkovou újmou a specifickou škodou na zdraví, a také tím, 

jaké náhrady za ně náleží. 

 

3.1 Pojem škody obecně 

 

Občanský zákoník sice nikterak nedefinuje, co se pojmem škoda obecně rozumí, 

pouze v § 420 odst. 1 stanoví, že za škodu odpovídá každý, kdo ji způsobil porušením 

právní povinnosti. Odstavec druhý zmíněného paragrafu pak stanoví, kdy za škodu 

odpovídá právnická osoba, tedy v případech, kdy byla škoda způsobena v souvislosti 

s činností právnické osoby takovou fyzickou osobou, která byla odpovědnou právnickou 

osobou použita k činnosti, jíž byla způsobena škoda. Dále pak v § 442 odst. 1 občanský 

                                                 
36

 Srov. Žďárek R., Souběžné uplatňování nároků na náhradu škody na zdraví a nároků z titulu porušení 

práva na ochranu osobnosti, [Soudní Rozhledy 4/2013, s. 126] 
37

 Srov. Tamtéž 
38

 Srov. Ryška M., Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti, [Právní rozhledy 16/2009, s. 591] 
39

 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 16/04, dostupný na: 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=48&pos=13&cnt=518&typ=result 

z tohoto důvodu se může v mé práci objevovat jak pojem újma na zdraví, tak škoda na zdraví 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=48&pos=13&cnt=518&typ=result
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zákoník stanoví, že v rámci náhrady škody se hradí skutečná škoda a to, co 

poškozenému ušlo (ušlý zisk). S výkladem pojmů škoda i ušlý zisk tak musela přijít 

praxe a také doktrína. Škodou tedy rozumíme „újmu spočívající ve zmen ení 

majetkového stavu po kozeného a reprezentující majetkové hodnoty, které bylo nutné 

vynaložit, aby do lo k uvedení věcí do předchozího stavu“
40

 jinak také újmu na 

majetkových právech po kozeného, kterou lze vyjádřit v penězích.  

 

Ušlý zisk pak komentář definuje jako újmu spočívající v tom, že u poškozeného 

nedojde k takovému rozšíření jeho majetku, k jakému by za normálních okolností došlo, 

tedy jako ztrátu očekávaného přínosu.
41

 

 

Vedle obecné náhrady škody dle § 442 občanského zákoníku a náhrady při 

škodě na zdraví dle § 444 občanského zákoníku náš právní řád v rámci odškodnění 

veškerých újem vzniklých v důsledku poškození lidského zdraví upravuje v §§ 445-449 

ještě řadu samostatných nároků k náhradě majetkové újmy, mluvíme zde o takzvané 

atomizaci náhrady  kody.
42

  

 

Jedná se o náhradu za ztrátu na výdělku, ke které došlo v důsledku škody na 

zdraví, jakožto rozdíl mezi průměrným výdělkem poškozeného a výší nemocenských 

dávek, popřípadě jakožto rozdíl mezi průměrným výdělkem před poškozením zdraví a 

průměrným výdělkem po poškození zdraví poté, co skončila pracovní neschopnost 

poškozeného, tento rozdíl může být ještě snížen o výši případného invalidního důchodu. 

Dále se jedná o náhradu za ztrátu na důchodu, tedy částka rovnající se rozdílu mezi výší 

důchodu, který je poskytován poškozenému a výší důchodu, na který by měl poškozený 

právo v případě, že by do průměrného výdělku, ze kterého se výše důchodu počítá, byla 

započtena výše náhrady za ztrátu na výdělku. A v neposlední řadě se hradí také ty 

náklady spojené s léčením, které byly účelně vynaložené, tedy náklady sloužící 

k obnovení zdraví, nebo alespoň ke zlepšení zdravotního stavu poškozeného, a to 

                                                 
40

 Jiří Švestka, Jiří Spáčil, Marta Škárová, Milan Humlák a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. Vyd. 

Praha C. H. Beck, 2009, 1282 s.  
41

 Srov. tamtéž 
42

 Srov. Pořízek J., Kolik je nároků ze způsobené škody na zdraví, dostupné na: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/kolik-je-naroku-ze-zpusobene-skody-na-zdravi-89058.html 
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takové náklady, které nejsou kryty všeobecným zdravotním pojištěním (náklady kryté 

všeobecným zdravotním pojištěním může za určitých podmínek podle zvláštního 

zákona vymáhat po škůdci zdravotní pojišťovna, která je uhradila). Tyto náklady je 

třeba uhradit i v případě, že přes veškeré vynaložené náklady došlo nakonec v důsledku 

poškození zdraví ke smrti poškozeného.
43

 

 

Náhrada škody v občanském zákoníku má z teoretického hlediska restituční 

funkci, jejímž cílem je poskytnout poškozenému plnou kompenzaci jeho újmy, tedy 

obnovit zaplacením finanční částky, rovnající se způsobené škodě, majetková práva 

poškozeného, která byla narušena protiprávním jednáním škůdce. Touto finanční 

náhradou pak dojde k navrácení předchozího stavu, který tu panoval předtím, než byla 

škoda způsobena, k nastolení takového stavu který by tu byl, nebyla-li by škoda 

způsobena, jedná-li se o ušlý zisk. Platná právní úprava občanského zákoníku 

v ustanovení § 442 odst. 2 stanoví, že způsobená škoda se hradí primárně relutátní 

satisfakcí a pouze pokud o to poškozený sám požádá a zároveň se to jeví jako účelné, je 

možné škodu nahradit uvedením v předchozí stav. 

  

3.2 Pojem imateriální újmy obecně 

 

 Podobně jako pojem škoda, ani pojem nemajetkové či imateriální újmy není 

nikterak definován občanským zákoníkem a podobně jako u škody bylo nutné obsah 

tohoto pojmu dovodit právní argumentací a doktrinálně či pomocí judikatury pak 

vytvořit obecně přijatelnou a uznávanou definici. Imateriální újmou se tedy rozumí 

takový zásah do osobnostní integrity člověka, který sice nezpůsobí újmu v majetkové 

sféře poškozeného, tedy nikterak se nezmenší majetek toho, komu bylo do osobnostní 

integrity zasaženo, ani u poškozeného nedojde k ušlému zisku, nicméně došlo k zásahu 

do jeho osobnostních práv, kterými jsou například lidský život, zdraví, ale také čest, 

důstojnost, svoboda, soukromí či právo na sebeurčení. 

 

                                                 
43

 Srov. Jiří Švestka, Jiří Spáčil, Marta Škárová, Milan Humlák a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. 

Vyd. Praha C. H. Beck, 2009, 1318 s. 
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V případě nezákonného zásahu do osobnostní integrity (blíže viz kapitola 2.4) 

člověka má poškozený právo na to, aby byla tato imateriální újma odčiněna. Zejména se 

tedy může v souladu s § 13 občanského zákoníku domáhat toho, aby bylo od takového 

jednání, kterým je zasahováno do jeho osobnostní integrity, upuštěno, dále pak aby byly 

odstraněny následky tohoto zásahu a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Nejeví-

li se jako dostatečné morální zadostiučinění, má dotčená osoba právo domáhat se též 

náhrady nemajetkové újmy v penězích.  

 

Na rozdíl od náhrady škody však teorie nahlíží na funkci náhrady nemajetkové 

újmy nikoliv jako na reparační, ale spíše jako na funkci satisfakční. Jejím smyslem tedy 

není návrat v předchozí stav, neboť ten je v případě imaterální újmy z podstaty věci 

nemožný, ale spíše spravedlivé zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, ač ta 

zadostiučiněním zhojena nebude. A v druhé řadě je bezesporu funkcí náhrady za 

imateriální újmy určitý trest, nebo spíše uvědomění si odpovědnosti u osoby, která 

nemajetkovou újmu způsobila. Je třeba ale říct, že výše uvedené neplatí bez výjimky, 

neboť v případě odstranění následků neoprávněných zásahů uvedením v původní stav 

tak, jak o něm mluví § 13 odst. 1 občanského zákoníku, se dle mého názoru spíše než o 

satisfakci jedná o uvedení v předchozí stav a tedy reparační funkci tohoto způsobu 

náhrady nemajetkové újmy podobně jako tomu je u náhrady škody majetkové. Na rozdíl 

od škody majetkové se v případě odškodňování imateriálních újem dává přednost jiným 

druhům satisfakcí než relutátním, tedy zejména uvedením v předchozí stav a omluvou, 

například v medicínských sporech může často poškozenému postačovat pouhé 

konstatování toho, že došlo k narušení práva na soukromí či k zásahu do osobnostní 

integrity, a až v případě, kdy se takováto satisfakce nejeví jako postačující, má 

poškozená osoba právo domáhat se náhrady nemajetkové újmy v penězích.  

 

3.3 Pojem škody na zdraví 

 

Škoda na zdraví je v české právní úpravě tradičně koncipována jako samostatný 

specifický druh škody nacházející se na pomezí újmy majetkové a nemajetkové. Tato 

specifičnost a samostatnost je způsobena povahou škody na zdraví samotné a zejména 

povahou nároků, které z ní vyplývají. Lze tedy zjednodušeně říci, že institut újmy na 
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zdraví se skládá ze dvou složek: složky materiální, obsahující újmy na majetku 

poškozeného, způsobené poškozením zdraví tak, jak byly popsány v podkapitole 3.1 a 

složky imateriální, u níž je cílem dosáhnout zmírnění této újmy a dosáhnout 

odpovídajícího zadostiučinění poškozeného za jeho fyzické a duševní útrapy.
44

  

 

Odškodňování újmy na zdraví upravuje § 444 občanského zákoníku, který 

stanoví, že v případě škody na zdraví škůdce odškodní bolesti, které poškozený vytrpěl, 

a také ztížení jeho společenského uplatnění, přičemž obě tato odškodnění se hradí 

jednorázovou částkou. Odstavec druhý zmíněného paragrafu pak odkazuje na vyhlášku 

Ministerstva zdravotnictví, která určuje výše náhrad za vytrpěnou bolest a ztížení 

společenského uplatnění. Touto vyhláškou je vyhláška Ministerstva zdravotnictví o 

odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění č. 440/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení společenského 

uplatnění“).  

 

Z důvodu specifické koncepce škody na zdraví v českém právním prostředí 

jakožto samostatného specifického druhu nacházejícího se na pomezí škody a 

nemajetkové újmy vyvstává otázka, jakého charakteru jsou nároky, které se vyplývají ze 

způsobené újmy na zdraví a stejně tak ze způsobeného usmrcení osoby blízké. Pochyby 

nebudí náhrady popsané v ustanoveních § 445 – 449 občanského zákoníku, které mají 

restituční funkci. Předmětem teoretických sporů je ale povaha nároků vyplývajících 

z bolestného a ztížení společenského uplatnění. Otázkou je, zda je se v případě 

bolestného a ztížení společenského uplatnění jedná spíše o specifický druh materiální 

satisfakce nebo zda se jedná o druh náhrady nemajetkové újmy v penězích, který je 

nutno od materiální škody odlišovat. Zodpovězení této otázky pak má zásadní význam 

pro posouzení situace, zda je možné se v případě poškození zdraví oprávněně domáhat 

nároků z titulu škody na zdraví a zároveň z titulu práva na osobnostní integritu fyzické 

osoby nebo zda by se v takovém případě jednalo dvakrát o totožný nárok. 

 

                                                 
44

 Kobliha I., Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti 

průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona: praktická příručka. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012, 155 

s. 
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3.4 Vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 

 

Vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění na základě 

zmocnění v ustanovení § 444 odst. 2 občanského zákoníku v jednotlivých případech 

stanoví výši, do jaké se poskytuje náhrada za bolest a za ztížení společenského 

uplatnění v případě způsobení újmy na zdraví, přičemž odškodnění jak bolesti, tak 

ztížení společenského uplatnění se v praxi dle vyhlášky určuje na základě lékařského 

posudku. V posudku lékař diagnostikuje způsobené škody na zdraví, způsobená ztížení 

společenského uplatnění a podle sazeb bodového ohodnocení tak, jak je stanoveno 

v přílohách zmíněné vyhlášky, paušálně určí počet bodů, podle kterých se vypočítá 

peněžitá výše odškodnění. Lékařský posudek se vyhotovuje až v okamžiku stabilizace 

bolesti a vychází se z akutní fáze bolesti, tedy z nejbolestivějšího okamžiku léčby, 

nehledě na to, zda tato akutní fáze bolesti byla způsobena přímo vlastním poškozením 

zdraví nebo odstraňováním či léčením následků poškození.
45

  

 

Je třeba dodat, že odškodnění za ztížení společenského uplatnění se v souladu 

s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky o odškodnění bolesti a ztížení společenského 

uplatnění poskytuje pouze v případech, kdy jsou následky trvalého rázu a zároveň mají 

prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, a to 

zejména co se týče uspokojování jeho životních, a společenských potřeb včetně výkonu 

dosavadního povolání či přípravy na něj, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnění 

v životě rodinném, pracovním kulturním či sportovním. Jak ve svém rozsudku uvádí 

Vrchní soud v Olomouci, výčet v § 3 odst. 1 je třeba brát jako výčet demonstrativní a 

v rámci konkrétních případů by bylo možné zohlednit i další aspekty odůvodňující 

přiznání náhrady za ztížení společenského uplatnění.
46

 Ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky 

o odškodnění bolesti pak do jisté míry lakonicky říká, že hodnota jednoho bodu je 120 

Kč.  
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 Srov. Kobliha, I., Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti 

průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona: praktická příručka. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012, 169 

s. 
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 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 5. 5. 2010, sp. zn. 1 Co 2/2010 dostupné na: 

http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/nahrada-skody-na-zdravi-a-odskodneni-z-titulu-prava-na-

ochranu-osobnosti-73042.html 



 30 

Zmíněná paušálnost vyhlášky o odškodnění bolesti a ztížení společenského 

uplatnění, která, ač omezena ustanovením §7 odst. 3, tabulkovým způsobem přisuzuje 

za stejný druh újmy na zdraví vždy stejnou peněžitou náhradu na základě bodového 

ohodnocení konkrétní diagnózy, je poměrně často kritizována
47

 a ustanovení § 444 odst. 

2 občanského zákoníku bylo z tohoto důvodu také předmětem návrhu na zrušení 

ustanovení u Ústavního soudu.
48

 Ve zmíněném řízení Obvodní soud pro Prahu 1 jakožto 

navrhovatel předložil Ústavnímu soudu návrh podle ustanovení čl. 95 odst. 2 Ústavy ve 

spojení s ustanovením § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb. na zrušení ustanovení § 444 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Důvody pro které navrhovatel navrhoval zrušení zmíněného ustanovení 

občanského zákoníku, které podle něj tvoří s vyhláškou o odškodnění bolesti a ztížení 

společenského uplatnění legislativní celek (obecný soud sám totiž nemůže navrhovat 

Ústavnímu soudu zrušení podzákonných právních předpisů pro jejich rozpor s ústavním 

pořádkem), bylo zejména to, že „systém od kodňování bolesti a ztížení společenského 

uplatnění, který je založen na konstrukci násobků vypočtených podle počtu bodů 

stanovených ministerstvem, následně zavazující soudní znalce, a ve svém důsledku i 

soud, je celý nedůstojný, odporující principům, které je nutno ctít v demokratické 

společnosti, mají-li na mysli vážně ochranu lidské cti, důstojnosti a předev ím zdraví a 

života. Pokud zákon vystaví konstrukci náhrady  kody na zdraví na tom, že pověří úřad 

(Ministerstvo zdravotnictví), aby ohodnotil vý i od kodnění bolesti a ztížení 

společenského uplatnění zcela nedůstojným způsobem, jako je tomu v případě vyhlá ky 

č. 440/2001 Sb., jde o zásadní neúctu k právům člověka… způsob od kodňování je 

nedůstojný tím spí e, pokud umožňuje soudům zvy ovat od kodnění stanovené podle 

zákona ve spojení s vyhlá kou pouze ve zvlá ť výjimečných případech hodných 

mimořádného zřetele.“
49

  

 

Dále navrhovatel namítal rozpor vyhlášky (tvořící s ustanovením § 444 odst. 2 

občanského zákoníku podle navrhovatele legislativní celek) s ustanovením čl. 6 odst. 1 

                                                 
47

 Viz například Tomančáková B., Kolikrát ještě budeme diskutovat kolik za lidské utrpení, [Právní 

rozhledy 3/2009, s. 99] 
48

 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 50/2005 dostupný na: 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=56647&pos=1&cnt=1&typ=result 
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 Tamtéž 
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Listiny, z toho důvodu, že odškodnění, náležející poškozenému za způsobenou újmu na 

zdraví není dostatečně vysoké na to, aby preventivně chránilo lidské zdraví, a tedy i 

život
50

. Dalším z důvodů, pro které Obvodní soud pro Prahu 1 navrhoval zrušení 

zmíněných předpisů, byl rozpor s ustanovením čl. 3 odst. 1 Listiny, tedy protože tyto 

předpisy dle navrhovatele rozlišují mezi občany na základě věku
51

.  

 

Ústavní soud v předmětném řízení nedošel k závěru, že by ustanovení § 444 

odst. 2 občanského zákoníku ve spojení s vyhláškou o odškodnění bolesti a ztížení 

společenského uplatnění bylo ústavně nekonformní. Když zejména poukázal na 

ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, 

podle kterého může soud ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného 

zřetele přiměřeně zvýšit výši odškodnění stanovenou podle této vyhlášky. Toto 

ustanovení dle názoru Ústavního soudu bylo možné v předmětném sporu vedeném u 

Obvodního soudu pro Prahu 1 použít, přičemž jsa si vědom poměrně restriktivního 

používání zmíněného ustanovení obecnými soudy, Ústavní soud nevyloučil jeho 

aplikaci v dané věci a navíc odkázal na své předešlé rozhodnutí sp. zn. III ÚS 350/03, 

kde třetí senát Ústavního soudu zejména apeloval na větší užití nepsaného ústavního 

pravidla, principu proporcionality, jakožto obecné zásady právní a na aplikaci 

ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 

právě ve světle zmíněného principu proporcionality.
52

  

 

V souvislosti s nálezem sp. zn. III ÚS 350/03 je třeba také uvést, že podle názoru 

Ústavního soudu je třeba proporcionalitu vztahovat nejen k osobě poškozeného, ale také 

vzhledem ke způsobu, jakým k újmě na zdraví došlo a i toto je třeba brát v potaz při 

posuzování, zda se jedná o zvlášť výjimečný případ mimořádného zřetele hodný dle 

ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky o odškodnění bolestného a ztížení společenského 

uplatnění
53

. Mimoto Ústavní soud vytkl Obvodnímu soudu nedostatek odvahy aplikovat 

ustanovení čl. 95 Ústavy, podle kterého je soudce při svém rozhodování vázán pouze 
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 Vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění v některých svých položkách stanoví 

rozdílnou výši bodů pro osoby rozdílných věkových kategorií.  
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 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 50/2005 bod 15, dostupný na: 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2005, sp. zn. III. ÚS 350/03, dostupný na: 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=45134&pos=1&cnt=1&typ=result 
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zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu České republiky a je 

oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou 

mezinárodní smlouvou. To znamená, že pokud považuje například vyhlášku o 

odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění za odporující zákonu či dokonce 

ústavnímu pořádku, není povinen ji aplikovat. Nicméně není pochyb o tom, že v případě 

neaplikování vyhlášky o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění by musel 

soudce v odůvodnění svého výroku velice pečlivě vysvětlit, jaké úvahy a důvody 

ho vedly k tomu, že zmíněnou vyhlášku neaplikoval a rozhodl jiným způsobem a také 

velice pečlivě odůvodnit rozhodnutí ke kterému na základě své úvahy došel.  

 

Naneštěstí se Ústavní soud ve zmíněném nálezu nezabýval po hmotněprávní 

stránce všemi důvody, pro které navrhovatel shledal vyhlášku o odškodnění bolesti a 

ztížení společenského uplatnění za protiústavní, kdy zejména otázka, zda paušální 

rozdělení věkových hranic, na jejichž základě je poškozenému přisuzován příslušný 

počet bodů, je v souladu se zákazem diskriminace na základě věku v souladu s čl. 3 

odst. 1 Listiny je dle mého názoru velice na místě a osobně se domnívám, že z tohoto 

důvodu je vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění v rozporu 

s ústavním pořádkem. Například v případě sazeb bodového ohodnocení za ztížení 

společenského uplatnění příloha č. 2 vyhlášky v položce 0330 přisuzuje za ztrátu čočky 

u vidoucího oka kompenzované artefakií je v případě osob do 50 let věku hodnocena 

třemi sty body, zatímco u osob nad 50 let věku pouze jedním stem bodů. Je sice pravda, 

že tato disproporce může být v mimořádných případech zvláštního zřetele hodných 

kompenzována přiměřeným zvýšením výše odškodnění. To ovšem dle mého názoru 

neznamená, že sama vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 

není diskriminační, pokud u osob, u kterých došlo stejným způsobem ke stejnému 

zranění se stejnými následky, přisuzuje jedné z nich trojnásobnou výši odškodnění za 

ztížení společenského uplatnění, ač ji od druhé dělí třeba jen dva roky věku.  

 

 

 



 33 

3.5 Souběžné uplatňování nároků z titulu porušení osobnostní integrity a 

náhrady škody na zdraví 

 

Vzhledem k závažnosti, s jakou jsou poškozenými pociťovány zásahy do 

osobnostní integrity, a to zejména poškození zdraví, není příliš překvapivé, že se 

poškození snaží dosáhnout co možná nejvyšší výše odškodnění za takovýto zásah, jaká 

mu podle práva náleží. Terminologická nedůslednost platného občanského zákoníku 

v oblasti rozlišování majetkové škody a nemajetkové újmy a vedle toho paušální a stále 

velice často ještě ne příliš vysoké částky
54

, které jsou poškozeným přisuzovány na 

základě vyhlášky o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění pak způsobují, 

že se žalobci na základě jediného skutku a jediného zasaženého osobnostního statku 

pokoušejí domoci svého odškodnění jak z titulu náhrady škody na zdraví, tak vedle toho 

ještě z titulu ochrany osobnostních práv.
55

 Tak se navíc děje u dvou rozdílných soudů, 

protože ve věcech ochrany osobnosti podle občanského zákoníku je v souladu 

s ustanovením § 9 odst. 2, písm. a) zákona č. 99/1963, občanského soudního řádu (dále 

jen jako „občanský soudní řád“) věcně příslušným krajský soud, zatímco v případech 

náhrady škody na zdraví je dle ustanovení § 9 odst. 1 občanského soudního řádu věcně 

příslušným soud okresní.  

 

Zmíněná rozdílnost ve věcné příslušnosti může být jedním z důvodů, proč 

vyvolává otázka souběžného uplatňování nároků z titulu porušení osobnostní integrity a 

z titulu náhrady škody na zdraví tolik nejasností. „Rozhodoval-li by jak v řízení o 

náhradě  kody tak v řízení o ochraně osobnosti tentýž soud, jistě by již dávno byla 

problematika vztahu usnesení o náhradě  kody na zdraví vůči ustanovením o ochraně 

osobnosti vyře ena. Soudu by bylo zřetelněj í, že nedává smyslu rozhodovat dvakrát o 

témže nároku na základě týchž skutkových tvrzení a tento nárok dvakrát přisuzovat.“
56

 

 

Je však třeba klást si otázku, zda je takovýto postup, kdy se žalobce domáhá ze 

stejného skutku v několika řízeních několika nároků, správný a v souladu s platným 

                                                 
54

 Srov. Doležal A., Doležal T., Několik poznámek k aktuálním rozhodnutím soudů ve věcech náhrady 

škody na zdraví a kompenzace imateriální újmy, [Právní rozhledy 15/2008, s. 562] 
55

 Srov. Ryška M., Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti, [Právní rozhledy 16/2009, s. 591] 
56

 Žďárek R., Souběžné uplatňování nároků na náhradu škody na zdraví a nároků z titulu porušení práva 

na ochranu osobnosti, [Soudní rozhledy 4/2013, s. 126] 
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právem, a to jak z hlediska hmotněprávního, tak z hlediska procesněprávního. Zejména 

je nutné se zabývat tím, zda není v takovémto případě porušován jeden ze základních 

procesněprávních principů, konkrétně princip non bis in idem. Soudy tedy musí vždy 

posuzovat, není-li v konkrétní věci dána překážka rei iudicatae (v případech kdy už o 

identické věci bylo pravomocně rozhodnuto) popřípadě překážka litispendece (je-li už o 

identickém nároku mezi identickými stranami vedeno probíhající řízení). V případě 

porušení této zásady a nesystematického navyšování nároků vzniklých z náhrady škody 

na zdraví cestou ochrany osobnosti by totiž došlo k tomu, že by byl porušen princip 

proporcionality tím, že by náhrada za způsobenou újmu jejím duplicitním hodnocením 

byla ve skutečnosti vyšší, než jaká by byla v dané situaci spravedlivá. 

 

Otázkou zda, náhrada újmy z titulu škody na zdraví dle ustanovení § 444 

občanského zákoníku je ve vztahu speciality k náhradě za nemajetkovou újmu v případě 

neoprávněného zásahu do osobnostní integrity dle ustanovení § 13 odst. 2 se zabýval i 

Nejvyšší soud České republiky ve svém usnesení ze dne 28. 6. 2007 sp. zn. 30 Cdo 

154/2007, ve kterém uvedl že: „Mnohočetnosti projevů jednotlivých stránek lidské 

osobnosti  yzické osoby odpovídá i myslitelně  iroké spektrum možných zásahů proti 

některé z těchto složek osobnosti. Přesto v ak vždy bude zásahem dotčena přímo 

samotná osobnost  yzické osoby jako celek naznačených vlastností a charakteristik. 

... 

Ke vzniku občanskoprávních sankcí za nemajetkovou újmu způsobenou zásahem 

do osobnosti  yzické osoby (předpokládaných ustanovením § 13 o.z.) musí být jako 

předpoklad odpovědnosti splněna podmínka existence zásahu objektivně způsobilého 

vyvolat nemajetkovou újmu spočívající buď v poru ení, nebo jen ohrožení osobnosti 

fyzické osoby v její  yzické a morální integritě, tento zásah musí být neoprávněný 

(protiprávní) a musí zde být příčinná souvislost mezi tímto zásahem a neoprávněností 

(protiprávností) takového zásahu. 

 

 bčanskoprávní ochrana osobnosti  yzické osoby vycházející z uvedené úpravy 

se uplatní u těch zásahů do osobnosti osoby chráněné v eobecným osobnostním právem, 

které lze kvali ikovat jako neoprávněné (protiprávní). Neoprávněným zásahem je zásah 

do osobnosti  yzické osoby, který je v rozporu s objektivním právem, t.j. s právním 
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řádem, přičemž, jak již bylo naznačeno, dotčena tak může být jakákoliv z chráněných 

složek osobnosti  yzické osoby. Právo na ochranu zdraví je pak bez jakékoliv 

pochybnosti pro každého jedním z nejvýznamněj ích, neboť má bezprostřední dopad na 

kvalitu existence  yzické osoby, resp. na její existenci vůbec. 

 

Lze proto uzavřít, že dovolatelka se mýlí, pokud dovozuje (případně spí e 

dovozuje účelově), že uplatnění nároků z titulu práva na ochranu osobnosti supluje 

resp. doplňuje a roz iřuje rozsah náhrady  kody podle ustanovení § 442násl. o.z. (resp. 

§ 420násl. o.z.), neboť se jedná o zcela svébytné a samostatné nároky podmíněné 

rozrůzněnou s érou ochrany, kterou poskytuje občanský zákoník.”
57

  

 

Nejvyšší soud České republiky tak zmíněným judikátem posílil tendence 

žalobců domáhat se z identického skutku jak nároku náhrady nemajetkové újmy nejen z 

titulu škody na zdraví, ale souběžně též z titulu náhrady nemajetkové újmy způsobené 

neoprávněným zásahem do osobnostní integrity
58

, když dovodil samostatnost nároků na 

náhradu škody na zdraví a nároků na náhradu nemajetkové újmy za neoprávněný zásah 

do osobnostního práva na zdraví, neboť oba tyto nároky vyplývají z porušení dvou 

odlišných práv fyzické osoby. Právo na ochranu osobnostní integrity fyzické osoby tak 

dle přesvědčení Nejvyššího soudu není pouhým rozšířením práva na ochranu zdraví, ale 

je právem komplexním a svébytným. 

 

Jistě není bez zajímavosti, že v době kdy Nejvyšší soud zmíněný rozsudek 

vyhlašoval, se ustálená judikatura držela názoru, že právo na náhradu nemajetkové újmy 

podle ustanovení § 13 občanského zákoníku se nepromlčuje. A to ať už se jedná o 

náhradu nemajetkové újmy v penězích či o satisfakci čistě morální. Nicméně na základě 

rozhodnutí občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 

2007 bylo ve Sbírce soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu publikováno rozhodnutí 

Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 1 Co 63/2003, ve kterém soud došel k závěru, že 

„právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích podle §13 odst. 2 občanského 

                                                 
57

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. 30 Cdo 154/2007 dostupný na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/7A9CC89E088DB102C1257A4E006686B

F?openDocument&Highlight=0, 
58

 Srov. Ryška M. Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti, [Právní rozhledy 16/2009, s. 591] 
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zákoníku je právem majetkové povahy, které se promlčuje v obecné promlčecí době“. 

Touto publikací tedy byla tedy překonána dosavadní judikatura Nejvyššího soudu a 

mimo jiné došlo k setření jednoho ze znaků odlišujících právo na náhradu škody na 

zdraví od práva na ochranu osobnostní integrity fyzických osob.
59

  

 

Vrátím-li se však k názoru Nejvyššího soudu vyslovenému v usnesení sp. zn. 30 

Cdo 154/2007, je třeba uvést, že není právní veřejností přijímán zcela bez odlišných 

názorů. Odlišné názory je možné nalézt jak v judikatuře nižších soudů, tak v odborné 

literatuře zabývající se daným tématem.  

 

Poměrně brzy po vydání zmíněného usnesení Nejvyššího soudu České republiky 

se otázkou vztahu nároků z titulu náhrady škody na zdraví a z titulu odpovědnosti za 

zásah do osobnostní integrity zabýval Vrchní soud v Olomouci, ve svém usnesení ze 

dne 14. 5. 2008, sp. zn. 1 Co 201/2007. V daném případě Vrchní soud potvrdil rozsudek 

soudu prvního stupně, ve kterém byla žaloba na náhradu nemajetkové újmy dle 

ustanovení § 13 odst. 2 podaná vedle souběžně podané žaloby na náhradu škody na 

zdraví, zamítnuta. Krajský soud v Brně, jakožto soud prvního stupně, argumentoval 

zejména tím, že dle názoru Nejvyššího soudu České republiky jsou sice zmíněné nároky 

zcela svébytnými a samostatnými prostředky ochrany osobnosti, nicméně „práva 

z odpovědnosti za způsobenou  kodu a z poru ení osobnostních práv, zejména v dílčích 

nárocích na od kodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění, oproti právu na 

náhradu nemajetkové újmy si do značné míry konkurují, neboť jsou hodnoceny na 

základě zčásti totožných skutkových tvrzení“
60

. 

 

Ochrana lidské osobnosti je dle názoru soudu prvního stupně upravena obecně a 

komplexně ustanovením § 11 občanského zákoníku a dále pak v jiných ustanoveních, 

které mají povahu speciální a obecné ustanovení § 11 doplňují či zpřesňují, takovýmto 

speciálním ustanovením pak je například právě ustanovení § 444 občanského zákoníku. 

                                                 
59

 K dané problematice blíže viz: Doležal A., Doležal T., Několik poznámek k aktuálním rozhodnutím 

soudů ve věcech náhrady škody na zdraví a kompenzace imateriální újmy, [Právní rozhledy 15/2008, s. 

562] 
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 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. 5. 2008, sp. zn. 1 Co 201/2007 dostupné na: 

http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/nahrada-skody-na-zdravi-a-odskodneni-z-titulu-prava-na-

ochranu-osobnosti-73042.html 
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Z tohoto důvodu by v případě přiznání náhrady podle ustanovení o náhradě škody na 

zdraví, a zároveň náhrady nemajetkové újmy v penzích z titulu ochrany osobnosti, 

docházelo k dvojímu hodnocení téhož skutku, a tudíž by byla porušována obecná právní 

zásada ne bis in idem a zároveň by byly finanční nároky poškozené osoby nepřípustným 

a nezákonným způsobem navyšovány.  

 

Vzhledem k tomu, že Krajský soud v Brně
61

 považuje ustanovení o náhradě 

škody na zdraví za do značné míry speciální vzhledem k obecné ochraně osobnosti dle 

ustanovení § 11 občanského zákoníku, tak nelze považovat za nepřípustné pouze podání 

dvou vzájemně si konkurujících žalob vedle sebe. Ale jak uvádí v odůvodnění svého 

rozsudku Krajský soud v Brně „není možné, aby se osoba dotčená na zdraví pokou ela 

cestou ochrany osobnosti nahrazovat nebo navy ovat vlastní nároky na bolestné a na 

náhradu za ztížení společenského uplatnění, neboť možnost uplatnění nároků 

speciálních vylučuje duplicitní uplatnění nároků obecných“. Z tohoto důvodu by i 

samostatná žaloba domáhající se pouze nároku na náhradu nemajetkové újmy 

způsobené porušením práva na ochranu osobnosti musela být v tom rozsahu, v jakém si 

nároky z náhrady škody na zdraví a ochrany osobnosti vzájemně konkurují, posuzována 

z hlediska ustanovení speciálních, tedy z hlediska náhrady škody na zdraví
62

. Předmět 

soudního řízení totiž není určen právní kvalifikací žalobce, ale vylíčením rozhodných 

skutkových tvrzení. Proto i když žalobce provede právní kvalifikaci svých skutkových 

tvrzení, soud takovou kvalifikací není vázán.  

 

Vztahem mezi škodou a imateriální újmou se ve své rozhodovací praxi zabýval 

také Ústavní soud ve svém, velice často citovaném, nálezu pléna sp. zn. Pl. ÚS 16/04 na 

který usnesení vrchního soudu také odkazuje. V onom nálezu dospěl Ústavní soud 

k závěru, že újma spočívající v usmrcení osoby blízké může být za určitých okolností 

považována za imateriální újmu, která spočívá v zásahu do osobnostních práv osob 

usmrcenému blízkých, nikoliv však za škodu (podobně v citovaném nálezu uvedl, že při 

                                                 
61

 A Vrchní soud v Olomouci se s tímto názorem ztotožňuje, pokud potvrdil rozsudek soudu prvního 

stupně 
62

 Takový závěr mohl mít pro poškozené závažné, i když dle mého názoru oprávněné, důsledky zejména 

v době, kdy se ani peněžní nároky z práva na ochranu osobnosti nepromlčovaly, neboť jakmile došlo 

k marnému uplynutí obecné promlčecí doby, tak už poškozený dále neměl jinou šanci jak se domoci 

jakékoliv finanční satisfakce za způsobenou újmu na zdraví. 
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škodě na zdraví se odškodňuje bolestné a ztížení společenského uplatnění, což zcela 

jistě ani v jednom případě není skutečná škoda) a tudíž ji nelze odškodňovat dle 

ustanovení § 442 odst. 1 občanského zákoníku, jak navrhoval stěžovatel.
63

  

 

Nad rámec ústavní stížnosti se pak Ústavní soud zabýval také ustanovením § 

444 odst. 3 občanského zákoníku, které bylo přidáno až po podání ústavní stížnosti, a 

došel k závěru, že s ohledem na skutečnost, že zmíněné ustanovení řeší otázku 

odškodnění pozůstalých jednorázovým plněním, které svojí jednoznačností neumožňuje 

žádný prostor pro jiný výklad a je do takové míry paušální, že ji nelze považovat za 

vyčerpávající řešení daného problému, není vyloučeno, aby se pozůstalí vedle 

odškodnění vyplývajícího z ustanovení § 444 odst. 3 občanského zákoníku domáhali 

svého nároku na ochranu osobnosti dle § 11 a následujících občanského zákoníku pro 

zásah do jejich práva na rodinný život. V důsledku tak tedy Ústavní soud připustil 

souběžné uplatnění nároků ze zásahu do osobnostní integrity vedle nároků 

vyplývajících v daném případě z usmrcení osoby blízké.
64

 Nález Ústavního soudu se 

sice nezabýval primárně škodou na zdraví, nicméně vzhledem k totožnosti charakteru 

ztráty osoby blízké s bolestným a ztížením společenského uplatnění je možné tento 

judikát aplikovat i na problematiku náhrady škody na zdraví.  

 

Zatímco úprava odškodnění v případě usmrcení osob blízkých je, jak již ve výše 

zmíněném nálezu uvedl Ústavní soud, a obdobně se později vyjádřil též Nejvyšší soud 

České republiky
65

, natolik jednoznačná, že nedává prostor pro jiný výklad než 

přisouzení částky, které se někdy poněkud pejorativně přezdívá „pau ál za smrt“
66

 a 

tudíž je možné za výše zmíněných okolností dožalovávat své nároky plynoucí 
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 Stěžovatel se v konkrétní věci domáhal toho, aby mohl pod náhradu škody dle ustanovení § 442 odst. 1 

občanského zákoníku podřadit i právo na náhradu imateriální škody spočívající ve ztrátě blízké osoby. 

V době podání ústavní stížnosti totiž ještě neexistovalo ustanovení § 444 odst. 3 odškodňující v případě 

usmrcení osoby blízké usmrcenému.  
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 Jak uvedl ve výše citovaném článku Roman Žďárek, tak by se k takovému cíli muselo dojít 

z procesního hlediska poněkud krkolomnou cestou, kdy by žalobce (manžel usmrceného) musel podat 

žalobu buď u dvou soudů zároveň, nebo by podal jedinou žalobu na určitou částku u Okresního soudu, 

ten by žalobu v rozsahu nad 240 000 Kč zamítl a předložil věc Vrchnímu soudu k rozhodnutí o tom, že je 

v této části věci příslušný Krajský soud. 
65

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2009 sp. zn. 30 Cdo 5188/2009 dostupný na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/FEB8B855E8264C6AC1257A4E0068813

B?openDocument&Highlight=0, 
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 Ryška M. Má být degradující paušál za smrt skutečně pravidlem? Dostupné na: 

http://jinepravo.blogspot.cz/2010/03/michal-ryska-ma-byt-degradujici-pausal.html 
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z usmrcení osoby blízké cestou ochrany osobnosti podle ustanovení § 11 a následujících 

občanského zákoníku, úprava náhrady škody na zdraví se přeci jen liší a určitá míra 

individualizace je možná i v rámci částek přisuzovaných na základě tabulkových 

bodových součtů. 

 

Ustanovení o náhradě škody na zdraví je totiž v souladu s § 444 odst. 2 

občanského zákoníku provedeno již dříve zmiňovanou vyhláškou o odškodnění bolesti 

a ztížení společenského uplatnění, která detailně upravuje, jaké částky se poškozenému 

hradí v případě jednotlivých druhů újem na zdraví, a zejména stanoví, co se rozumí 

bolestí a ztížením společenského uplatnění, a to poměrně dost široce.  

 

Bolestí se v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 vyhlášky o odškodnění bolesti a 

ztížení společenského uplatnění rozumí i každé duševní strádání způsobené 

poškozenému. V rámci ztížení společenského uplatnění pak citovaná vyhláška 

v ustanovení § 3 odst. 1 ošetřuje i veškeré osobnostní atributy související s právem na 

zdraví, mezi nimiž výslovně upravuje zejména právo na soukromí, a to včetně práva 

vytvářet a rozvíjet vztahy s ostatními lidskými bytostmi a tím dále rozvíjet svou 

osobnost, včetně uplatnění se, mimo jiné, v životě rodinném.
67

 A tyto újmy pak dle 

tabulkových hodnot v rámci náhrady za ztížení společenského uplatnění vyhláška také 

odškodňuje. Jak již bylo uvedeno výše, výčet osobnostních atributů uvedených 

v ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky o odškodnění bolesti a ztížení společenského 

uplatnění je dle názoru Vrchního soudu v Olomouci pouze demonstrativní a lze si tedy 

představit i jiné složky osobnostní integrity, které mohou být zasaženy způsobením 

škody na zdraví a odškodněny v rámci náhrad přisuzovaných vyhláškou za ztížení 

společenského uplatnění.  

 

Vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění také pamatuje 

na případy, ve kterých by se základní výše odškodění jevila vzhledem k okolnostem 

jako nedostatečná. Pokud by škoda na zdraví vyžadovala náročný, případně mimořádně 

náročný způsob léčení, zvýší se bodové ohodnocení bolestného až o 50% respektive 
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 Srov. Ryška M. Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti, [Právní rozhledy 16/2009, s. 591] 
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100%. Podobně se zvýší bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění 

v případech, kdy poškození zdraví vede ke zvlášť těžkým následkům. 

 

K větší míře individualizace odškodnění bolesti a ztížení společenského 

uplatnění velkou mírou přispívá již v předcházející kapitole rozebírané ustanovení § 7 

odst. 3 vyhlášky o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, podle které ve 

zvlášť výjimečných případech mimořádného zřetele hodných může soud výši 

odškodnění stanovenou podle této vyhlášky přiměřeně zvýšit. Navíc v případech, kdy 

soud shledá podzákonný právní předpis v rozporu se zákonem nebo mezinárodní 

smlouvou, není povinen se takovým předpisem řídit. Jak již bylo zmíněno, Ústavní soud 

apeloval ve svém nálezu sp. zn. III. ÚS 350/03 na větší odvahu soudů aplikovat 

v případech, kdy se náhrada škody na zdraví a ztížení společenského uplatnění jeví jako 

nedostatečná, právě článek 95 ústavy a také ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky o 

odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění aby tak nebyl porušován obecný 

právní princip proporcionality. Odborná literatura pak naznačuje, že k navyšování 

částek, které jsou poškozeným na základě vyhlášky o odškodnění bolesti a ztížení 

společenského uplatnění přisuzovány skutečně dochází čím dál častěji a na základě 

tohoto ustanovení pak bylo v řadě případů přiznáno odškodnění, které snese srovnání 

s výší odškodnění v ostatních evropských státech
68

. Tento trend zůstane pravděpodobně 

zachován po celý zbytek doby, po kterou bude předmětná vyhláška soudy aplikována.
69

 

 

Pro úplnost je třeba dodat, že v souladu s ustanovením § 450 občanského 

zákoníku může soud z důvodů zvláštního zřetele hodných náhradu škody také 

přiměřeně snížit, je-li třeba vzít v úvahu, jakým způsobem ke škodě došlo nebo osobní a 

majetkové poměry toho, kdo škodu způsobil a v úvahu je třeba vzít také poměry fyzické 

osoby, která byla poškozena. Jak vyplývá z judikatury soudů (R 12/2007 trestní), je 

možné aplikovat ustanovení § 450 občanského zákoníku i na nároky plynoucí ze 

způsobené škody na zdraví.
70

 Mimoto je i u škody na zdraví nutné vždy posoudit, zda si 
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 Srov. Doležal A., Doležal T., Několik poznámek k aktuálním rozhodnutím soudů ve věcech náhrady 

škody na zdraví a kompenzace imateriální újmy, [Právní rozhledy 15/2008, s. 562] 
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 Srov. Tamtéž 
70

 Srov. Švestka J, Spáčil J, Škárová M, Humlák M. a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. Vyd. Praha C. 

H. Beck, 2009, 1279 s. 
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poškozená osoba počínala tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, jak ukládá 

ustanovení § 415 občanského zákoníku. V takovém případě by totiž byla škoda mohla 

být způsobena také spoluzaviněním poškozeného, který by ji pak musel nést poměrně.
71

 

 

Ve světle výše uvedených argumentů se tedy domnívám, že ačkoliv je úprava 

zvláštních nároků z nemateriální újmy v případě škody na zdraví zařazena poněkud 

nesystematicky do hlavy občanského zákoníku nazvané odpovědnost za škodu a 

zmíněná nesystematičnost může v aplikační praxi působit nemalé potíže, je nepřípustné 

aby se poškozený pokoušel domoci vyššího odškodnění za poškození zdraví cestou 

podání jednak žaloby na náhradu škody na zdraví a ztížení společenského uplatnění 

podle § 444 odst. 1 občanského zákoníku, a zároveň podáním druhé žaloby na ochranu 

osobnosti dle § 13 odst. 2 občanského zákoníku. A to z toho důvodu, že se ve 

skutečnosti v případech škody na zdraví jedná o zásah do osobnostní integrity 

poškozeného a úprava náhrady škody na zdraví je úpravou speciální ve vztahu k obecné 

úpravě ochrany osobnosti. Z tohoto důvodu je použití žaloby na ochranu osobnosti 

v takovémto případě vyloučeno právě v takovém rozsahu, v jakém poskytuje ochranu 

osobnostní integritě ustanovení § 444 občanského zákoníku, které je ustanovením 

speciálním ve vztahu k obecné ochraně osobnosti, jak je upravena v § 11 a následujících 

občanského zákoníku. Podání žaloby na náhradu škody na zdraví sice nezpůsobuje 

absolutní nemožnost užití žaloby na ochranu osobnosti, ale v případě totožnosti skutku, 

osob i vznášených nároků by muselo dojít k uplatnění překážky litispendence případně 

překážky rei iudicatae jinak by byla porušena zásada idem.  

 

Lze souhlasit s námitkami, které kladou systému náhrad za poškození zdraví na 

základě bodových hodnot stanovených v tabulkách za vinu jeho v praxi ještě příliš často 

nedostatečnou individualizaci při stanovení výše odškodnění, která přes ustanovení § 7 

odst. 3 vyhlášky o náhradě škody na zdraví a ztížení společenského uplatnění nedává 

soudu dostatečný prostor pro individuální posouzení daného konkrétního případu a pro 

stanovení výše náhrady, která se jeví proporcionální. Je otázkou, jestli je vhodné, aby 
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 V této souvislosti bych upozornil na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 1. 2010, 
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byla součástí právního řádu vyhláška, když pak Ústavní soud nabádá k větší odvaze 

soudů, aby se touto vyhláškou neřídili, uznají-li tak za vhodné a rozhodli podle principu 

proporcionality. Nicméně zmíněné nedostatky dle mého názoru není možné hojit 

dvojím uplatňováním týchž nároků vyplývajících z téže újmy jednou podle úpravy 

speciální a navíc podle úpravy obecné, protože tím je porušován princip ne bis in idem.  

 

V případě, že žalobce považuje náhradu škody na zdraví, která je mu přiznána 

v souladu s vyhláškou o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění jako 

nepřiměřeně nízkou, má jiné cesty, než podání dvou více méně totožných žalob, kterými 

se může vydat a pokusit se tak v souladu s platným právem domoci vyššího odškodnění 

které se mu bude jevit jako přiměřené. V takovém případě by se měl zejména zaměřit na 

předložení takových důkazů, které prokáží, že se jedná o zvlášť výjimečný případ 

mimořádného zřetele hodný, pro který je spravedlivé výši odškodnění přiměřeně zvýšit, 

popřípadě přesvědčit soud o tom, že výše odškodnění přiznaná vyhláškou je 

nepřiměřená, a že je proto třeba vyhlášku o odškodnění bolesti a ztížení společenského 

uplatnění neaplikovat a řídit se pouze zákony a principem proporcionality.  

 

3.6 Přípustnost uplatnění žaloby na ochranu osobnosti vedle žaloby na 

náhradu škody podle § 444 občanského zákoníku 

 

 Jak již bylo předesláno v předchozí kapitole, nároky plynoucí z náhrady škody 

na zdraví a nároky na náhradu nemajetkové újmy v penězích za neoprávněný zásah do 

osobnostní integrity jsou dle názoru Nejvyššího soudu České republiky „zcela svébytné 

a samostatné nároky podmíněné rozrůzněnou s érou ochrany, kterou poskytuje 

občanský zákoník”
72

, nicméně tyto nároky si vzájemně značně konkurují, neboť jsou 

hodnoceny na základě zčásti totožných a zčásti velice příbuzných skutkových okolností 

a při souběžném uplatnění obou zmíněných žalob by docházelo k porušení principu ne 

bis in idem. Přesto však nelze absolutně vyloučit přípustnost užití obou žalob zároveň a 

i takovýto postup bude mít za určitých okolností své opodstatnění. V jakých případech 
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 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. 30 Cdo 154/2007 dostupný na: 
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je tedy přípustné úspěšně podat žaloby na ochranu osobnosti vedle žalob na náhradu 

škody na zdraví? 

  

Jak již bylo zmíněno již Ústavní soud ve svém nálezu pléna ze dne 4. 5. 2005 sp. 

zn. Pl. ÚS 16/04 nad rámec podané ústavní stížnosti připustil možnost úspěšně žalovat 

náhradu nemajetkové újmy za zásah do osobnostní integrity vedle žaloby na náhradu 

škody dle ustanovení § 444 odst. 3 občanského zákoníku, a to so poukazem na 

skutečnost, že právní úprava náhrady škody může být v některých případech (a právě 

ustanovení § 444 odst. 3 občanského zákoníku takovým případem je) natolik paušální, 

že ji nelze považovat za vyčerpávající řešení daného problému a tudíž nevylučuje, že 

mohou nastat případy, kdy jednorázové odškodnění nebude dostatečnou satisfakcí za 

způsobenou újmu, tudíž bude poškozený oprávněn domáhat se další satisfakce za zásah 

do osobnostní integrity podle ustanovení na ochranu osobnosti. 

 

Zmíněný právní názor vyplývající z nálezu Ústavního soudu pak našel své 

uplatnění i v rozhodovací praxi nižších soudů, kdy v jeho duchu rozhodl Krajský soud 

v Brně ve svém, právní veřejnosti poměrně známém rozsudku ze dne 29. 8. 2009 sp. zn. 

24 C 7/2007. V konkrétním řízení se žalobci domáhali písemné omluvy žalovaných 

a solidární povinnosti obou žalovaných k náhradě nemajetkové újmy v penězích 

v částce vždy 1 000 000 Kč (žalobcem byli rodiče a sourozenec zesnulého 

novorozence), a to z titulu ochrany osobnosti s poukazem na neoprávněný zásah 

žalovaných do práva žalobců na rodinný život, přičemž uvedli, že v souvislosti 

s předmětnou událostí již obdrželi standardní jednorázové odškodnění ve smyslu § 444 

odst. 3 občanského zákoníku. Krajský soud vyšel v souladu s citovaným nálezem 

Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 16/04 ze závěru, že není vyloučeno, pokud jednorázové 

odškodnění dle § 444 odst. 3 občanského zákoníku není dostatečnou satisfakcí za 

vzniklou újmu na osobnostních právech, aby se dotčené osoby domáhaly další 

satisfakce podle ustanovení na ochranu osobnosti. Přičemž pro navýšení náhrad nad 

paušální jednorázové částky zakotvené v § 444 odst. 3 občanského zákoníku cestou 

§ 13 odst. 2, 3 občanského zákoníku je místo v případech mimořádných, tj. v případech 

mimořádné závažnosti vzniklé újmy či při mimořádných okolnostech, za nichž 

k porušení práva došlo. 
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V konkrétním případě došlo v důsledku pochybení zdravotnického zařízení 

k usmrcení novorozeného dítěte následkem závažných a rozsáhlých popálenin, čemuž 

mohli rodiče pouze bezmocně přihlížet, a to poměrně dlouhou dobu. Z těchto důvodů 

měl soud za dostatečně prokázanou mimořádnost závažnosti vzniklé újmy či okolností, 

při kterých k újmě došlo. Z výše uvedených důvodů Krajský soud v Brně, vedle již 

přiznané náhrady v souladu s ustanovením § 444 odst. 3 občanského zákoníku, uložil 

žalovaným povinnost poskytnout rodičům zesnulého novorozeněte morální satisfakci 

v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 občanského zákoníku a dále každému z rodičů 

relutátní satisfakci za nemajetkovou újmu v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 

občanského zákoníku, čímž připustil v rozhodovací praxi soudů uplatnění žaloby na 

náhradu nemajetkové újmy vedle náhrady škody dle speciálního ustanovení.
73

  

 

S uvedeným rozhodnutím po lidské stránce nelze než souhlasit a ani z hlediska 

spravedlnosti se nezdá býti problematické i s vědomím, že uvedeným rozhodnutím byla 

přiznána do té doby vůbec nejvyšší finanční náhrada za usmrcení osoby blízké ve 

zdravotnickém zařízení.
74

 Nicméně je otázkou, zda je ve skutečnosti v souladu 

s platným právem odškodňovat pozůstalé, jímž bylo smrtí jejich blízkého zasaženo do 

osobnostní integrity, podle předpisu obecného i speciálního a zda se v takovém případě 

nejedná o porušení principu ne bis in idem. Ač samo ustanovení § 444 odst. 3 ani 

důvodová zpráva k němu neobsahuje byť demonstrativní výčet práv, která jsou 

zmíněným ustanovením odškodňována, je taxativně stanoven výčet osob, kterým toto 

odškodnění náleží a ze kterého vyplývá, že úmysl, kterým byl zákonodárce při tvorbě 

ustanovení veden, bylo odškodnit okruh osob blízkých, kterým bylo usmrcením fyzické 

osoby zasaženo do jejich práv na rodinný život. 

 

Dle mého názoru by ústavně konformnějším (a za pravdu mi dává i znění 

zákona číslo 89/2012 Sb., tzv. nového občanského zákoníku, které paušální náhrady 

pozůstalým nepřisuzuje) postupem bylo zrušit ustanovení § 444 odst. 3 občanského 

zákoníku a osoby blízké odškodňovat individuálně podle újmy, jakou v konkrétním 

případě opravdu utrpěly, než de facto porušovat zásadu ne bis in idem tím, že se vedou 
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dvě řízení o totožném skutku, na základě kterého je totožným poškozeným přisuzována 

dvakrát relutátní satisfakce. 

 

Poněkud odlišná je však situace v případě morální satisfakce, která byla 

poškozeným v rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 24 C 7/2007 přisouzena 

zároveň se satisfakcí relutátní a které se poškození domáhali formou omluvy od 

nemocnice, ve které bylo jejich novorozené dítě usmrceno. Ustanovení § 444 odst. 3 

občanského zákoníku totiž poškozeným přiznává pouze satisfakci relutátní a žádnou 

povinnost poskytovat poškozenému satisfakci morální neupravuje, nicméně jak známo 

v případě zásahů do osobnostní integrity může omluva, jakožto morální výraz své 

právní odpovědnosti za způsobenou újmu, posloužit jako satisfakce často účinněji než 

zadostiučinění finanční. V případě souběžného užití žaloby na náhradu škody dle 

ustanovení § 444 odst. 3 občanského zákoníku a žaloby na morální zadostiučinění dle § 

13 odst. 1 občanského zákoníku se tak v každém z řízení jedná o jiných nárocích, 

ačkoliv oba vyplývají z totožného skutku. Ustanovení § 444 odst. 3 zde není ve vztahu 

speciality k právu na morální zadostiučinění a není zde tedy porušován princip ne bis in 

idem. 

 

3.7 Přípustnost uplatnění žaloby na ochranu osobnosti vedle žaloby na 

náhradu škody na zdraví 

 

Na rozdíl od náhrady škody za usmrcení osoby blízké, v případech náhrady za 

způsobenou škodu na zdraví právní řád České republiky připouští určitou míru 

individualizace, a to prostřednictvím § 7 odst. 3 vyhlášky o odškodnění bolesti a ztížení 

společenského uplatnění a prostřednictvím čl. 95 Ústavy, který soudům umožňuje 

neaplikovat podzákonný právní předpis, má-li za to, že je v rozporu se zákonem a 

rozhodnout podle principu proporcionality. Z tohoto důvodu je uplatnění žaloby na 

ochranu osobnosti v případě způsobení škody na zdraví značně ztíženo, neboť 

spravedlivé relutátní satisfakce může být dosaženo výše naznačenými cestami. Přesto 

však i v případech škody na zdraví je možné se v souladu s rozhodovací praxí 

Nejvyššího soudu České republiky i soudů nižších instancí domáhat vedle nároků 



 46 

plynoucích z ustanovení § 444 odst. 1 občanského zákoníku ještě ochrany osobnosti dle 

§ 11 a následujících občanského zákoníku. 

 

Takovým případem, kdy bude možné využít vedle žaloby na náhradu škody na 

zdraví ještě žalobu na ochranu osobnosti, bude bezesporu možnost domáhat se morální 

satisfakce v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 občanského zákoníku. Úprava náhrady 

škody na zdraví totiž, podobně jako odškodnění za způsobenou smrt osoby blízké, 

morální satisfakci neupravuje a pokud by se jí poškozený chtěl domoci soudní cestou, 

jedinou možností je uplatnění žaloby na ochranu osobnosti v souladu s ustanovením § 

13 odst. 1 občanského zákoníku.
75

 Morální satisfakce může mít v takovýchto případech 

formu omluvy, tedy jak již bylo uvedeno výše, jakýsi morální výraz své právní 

odpovědnosti za způsobenou újmu, případně může být v souladu se soudní praxí 

žalobcem požadováno prosté konstatování soudu, které bude součástí rozsudku, že bylo 

neoprávněným způsobem zasaženo do osobnostních práv poškozené osoby.
76

 Vzhledem 

ke skutečnosti, že speciální ustanovení o náhradě škody na zdraví zná pouze satisfakci 

relutátní, není uplatněním dvou rozdílných žalob požadujících dvě rozdílná plnění 

porušován princip ne bis in idem, a tudíž je takový postup bezesporu možný. 

 

Vedle náhrady škody na zdraví je však za určitých okolností možné se úspěšně 

domáhat žalobou na ochranu osobnosti i náhrady nemajetkové újmy v penězích 

v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 občanského zákoníku. Nicméně v takovém 

případě není možné v řízení o žalobě na ochranu osobnosti jednat o totožném skutku, 

případně o totožných poškozených, jako v řízení o náhradě škody na zdraví, jinak by 

totiž docházelo k duplicitnímu uplatňování téhož nároku, které je, jak už bylo řečeno 

výše, v rozporu se základními právními zásadami.  

 

Jak uvádí Roman Žďárek, náhrada za škodu na zdraví je velice často 

požadována v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, při které může dojít 

k porušení práva na tělesnou integritu, a to tím, že vedle poškození zdraví se bude 

zároveň jednat o léčení bez informovaného souhlasu
77

, případně o porušení práva na 
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 Srov. Ryška M. Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti, [Právní rozhledy 16/2009, s. 591] 
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 Srov. Šustek, P., Holčapek, T., Informovaný souhlas. Praha: ASPI 2007, s. 183 
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 O informovaném souhlasu blíže v kapitole 2.5 Informovaný souhlas 
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soukromí v důsledku porušení povinnosti mlčenlivosti.
78

 V takovýchto případech 

vycházejí nároky na ochranu osobnosti z odlišných skutkových tvrzení, neboť léčením 

bez souhlasu, kterým byla navíc způsobena újma na zdraví, je zasaženo více 

osobnostních atributů, které jsou v rámci ochrany osobnosti občanským zákoníkem 

chráněny. Vedle práva na život a zdraví fyzické osoby je léčením bez informovaného 

souhlasu porušeno právo na důstojnost a sebeurčení fyzické osoby, která má mít za 

každých okolností právo se rozhodnout, jakým způsobem má být léčena. Je-li tedy 

pacient léčen bez předchozího informovaného souhlasu, bude tím vždy dotčeno jeho 

právo na sebeurčení. Bude-li zároveň léčebný zákrok proveden postupem non lege artis 

a dojde k poškození zdraví pacienta, budou tímto způsobem porušena dvě na sobě 

naprosto nezávislá osobnostní práva. V takovém případě mají nároky z porušení 

osobnostních práv své místo i vedle případných nároků z titulu škody na zdraví, neboť 

nároky z práva na sebeurčení nejsou subsumovatelné pod nároky na náhradu škody na 

zdraví a skutkově budou od případných nároků na náhradu škody na zdraví vymezeny 

odlišně, ač k oběma zásahům dojde jediným jednáním.
79

 

 

Dalším případem, kdy je možné se vedle náhrady škody na zdraví domáhat i 

finančního zadostiučinění za neoprávněný zásah do osobnostní integrity v souladu 

s ustanovením § 13 odst. 2 občanského zákoníku, jsou situace, domáhají-li se náhrady 

nemajetkové újmy osoby odlišné od té, které byla škoda na zdraví způsobena.
80

 

Takovými poškozenými mohou být pouze takové třetí osoby, které pociťují újmu, která 

poškozenému vznikla, jako újmu vlastní, a která je jako taková v zásadní míře schopna 

ovlivnit jejich vlastní život. Zejména se bude jednat o osoby blízké, za které ustanovení 

§ 116 občanského zákoníku označuje příbuzné v řadě přímé, sourozence, manžela či 

partnera a jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, jestliže by újmu, kterou 

utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Je nepochybné, že 

zejména těžkým poškozením zdraví jedné osoby mohou být zasažena osobností práva 

osoby primárně poškozenému blízké podobně, jako je tomu u usmrcení osoby blízké, 

kde občanský zákoník automatický přiznává osobám zesnulému blízkým paušální 

                                                 
78

 Srov. Žďárek R., Souběžné uplatňování nároků na náhradu škody na zdraví a nároků z titulu porušení 

práva na ochranu osobnosti, [Soudní Rozhledy 4/2013, s. 126] 
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 Srov. tamtéž 
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 Srov. Ryška M., Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti, [Právní rozhledy 16/2009, s. 591] 
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částku jako odškodnění za zásah do rodinného života. Nicméně současný občanský 

zákoník v takovém případě osobám zprostředkovaně poškozeným žádná práva na 

odškodnění nepřiznává, a ani judikatura nejvyššího soudu se k jejich případným 

nárokům nestaví kladně. Jedná se tedy spíše o teoretickou úvahu. 

 

Pro úplnost ještě zmíním spíše teoretickou úvahu možného souběhu žalob na 

ochranu osobnosti a žalob na náhradu škody na zdraví. Ustanovení § 13 odst. 1 

občanského zákoníku totiž mimo jiné zaručuje osobám, jimž bylo zasaženo do 

osobnostních práv, možnost domáhat se aby bylo od neoprávněných zásahů upuštěno a 

dále, aby byly odstraněny následky těchto zásahů. Nicméně z praktického hlediska bude 

uplatnění takovýchto žalob pravděpodobně minimální, neboť případy poškození zdraví 

jsou ve většině případů nezvratné a navrácení v předchozí stav tak nepřichází v úvahu. 

O něco reálnější se jeví žaloba, kterou by se poškozený domáhal upuštění od 

neoprávněných zásahů do práva na ochranu osobnosti, nicméně se domnívám, že 

v případě, kdy by přes odpor poškozeného bylo do jeho práva na zdraví nadále 

zasahováno, byla by naplněna skutková podstata některého z trestných činů a podání 

trestního oznámení by svůj účel splnilo spíše, než zápurčí žaloba. Nicméně jak 

odstraňovací, tak zápurčí žaloba mají odlišný charakter, než náhrada za vytrpěné 

bolesti, tudíž by souběh těchto žalob přicházel teoreticky v úvahu. 

 

3.8 Nároky vyplývající ze způsobení újmy na zdraví ve vybraných 

evropských jurisdikcích 

 

 V předchozích kapitolách bylo popsáno, jaké nároky v případě ublížení na 

zdraví plynou poškozeným podle českého právního řádu. Pro srovnání jsem se zaměřil 

na několik evropských zemí, jejichž civilní právo je našemu tradičně blízké a které také 

bylo určitou inspirací při tvorbě nového českého civilněprávního kodexu, abych popsal, 

jaké nároky vyplývají poškozeným v těchto vybraných jurisdikcích. 

 

 První z porovnávaných zemí je Německo, kde je nároky poškozených, podobně 

jako v České republice, potřeba rozdělit na nároky z materiálních ztrát způsobených 

poškozením zdraví, případně usmrcením osoby blízké a na nároky nemateriální povahy. 
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V souladu s ustanovením § 249 odst. 1 německého občanského zákoníku je osoba 

odpovědná za škodu povinna obnovit pozici, která by existovala, nenastala-li by situace 

způsobující její odpovědnost za škodu. Odstavec druhý zmíněného paragrafu pak 

stanoví, že v případě újmy na zdraví může poškozený požadovat namísto obnovení 

předchozího stavu peněžitou náhradu.  

 

 Materiální škoda, kterou poškozený utrpěl, jakožto ztrátu výdělečné schopnosti, 

se zjišťuje porovnáním aktuální finanční situace vyplývající ze škodné události a 

finanční situace, jaká by nastala, pokud by finanční status poškozeného pokračoval ve 

vývoji, nebýt škodné události. Důkazní břemeno ohledně hypotetického finančního 

statusu, jaký by nastal, nebýt škodné události, je na straně poškozeného. Složitá důkazní 

situace pro poškozeného nastává v případech, je-li stále studentem, či je dokonce 

v předškolním věku, neboť zde je dokazování hypotetického budoucího vývoje finanční 

situace poškozeného velice obtížné. Německé soudy nakonec dospěly k názoru, že 

takováto složitost dokazování nesmí být výhodou pro škůdce, tudíž se v případě dětí, 

jimž bylo ublíženo na zdraví, jejich budoucí možná finanční situace odvozuje od 

rodinných poměrů, tedy profesí rodičů či sourozenců a jejich dosaženého vzdělání.
81

 

Dále má poškozený pochopitelně právo na úhradu léčebných nákladů, zvýšených 

výdajů a potřeb spojených s poškozením zdraví. Zvýšenými náklady se rozumí 

například náklady na ošetřovatele, a to i v případě, že poškozeného ošetřuje bezplatně 

člen rodiny. Za zvýšené potřeby je třeba rozumět například úpravy na obydlí či 

automobilu pro invalidní osobu, ortopedické pomůcky a jiné náklady. Ztráty výdělečné 

schopnosti a nároky ze zvýšených nákladů se obvykle hradí ve formě doživotního 

důchodu. Pokud by však takový způsob mohl způsobovat potíže, například žije-li 

škůdce v zahraničí nebo často mění bydliště, je možné přisoudit odškodnění 

jednorázovou částkou.
82

 

 

 Nemateriální újmy se odškodňují peněžitými částkami, je-li způsobeno zranění 

či újma na zdraví a je-li výše odškodnění spravedlivá. Pro výpočet výše odškodnění je 
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jurisdictions. Boston, [Mass.]: De Gruyter, c2011, s. 270 

 
82

 Srov. Tamtéž  
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rozhodující rozsah a druh poškození zdraví, přičemž se bere v potaz závažnost újmy, 

doba trvání bolesti, znetvoření a zhoršení psychického stavu. Zákon nestanoví žádné 

maximální výše odškodnění, nicméně rozhodnutí soudu nemůže být libovolné, nýbrž 

přiměřeně odůvodněné. Ačkoliv německé právo nezná žádnou úhradovou vyhlášku, 

jakou je v České republice vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení společenského 

uplatnění, soudcům je k dispozici určitý rámec pokynů, vyplývající z předchozích 

případů, na jehož základě soudce rozhoduje a posoudí specifické podmínky konkrétního 

případu, a poté určí adekvátní částku odškodnění.
83

 Zatímco částky, přiznávané za 

nemateriální újmy způsobené poškozením zdraví, dosahují maximálně 500.000,- Eur 

v případech závažných tělesných a duševních postižení, způsobených non lege artis 

porodem
84

, v případě náhrad materiálních škod způsobených poškozením zdraví, jako 

ztráta výdělečné schopnosti či náklady na ošetřovatele v případě dlouhodobě 

postižených, mohou dosahovat částek až několika miliónů eur.
85

  

 

 Náhradu za duševní útrapy spojené s usmrcením osoby blízké, podobně jako 

v případech podle ustanovení § 444 odst. 3 českého občanského zákoníku, německé 

právo nezná a pozůstalí se tak žádného odškodnění, až na výjimky sekundárních obětí
86

, 

domáhat nemohou. 

 

 Zatímco v rakouském soukromém právu obecně platí zásada, že rozsah 

kompenzace za škodu záleží na míře zavinění a ztráta na výdělku či nemajetková újma 

se hradí pouze, byla-li zaviněna hrubou nedbalostí či úmyslně, v případech újmy na 

zdraví má míra zavinění vliv na rozsah oprávněných prostředků náhrady spíše 

minimální.
87
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 Podobně jako v Německu i v Rakousku se rozlišují nároky z materiálních a 

nemateriálních škod způsobených újmou na zdraví. V rakouském civilním právu mohou 

být materiální škody počítány dvěma způsoby, a to objektivně či subjektivně. 

Objektivní metoda spočívá v ohodnocení tržní ceny poškozeného objektu, zatímco při 

výpočtu subjektivní metodou se skutečná hodnota majetku poškozeného po škodné 

události odečte od jeho hypotetické hodnoty, jaké by dosahoval v případě, že by ke 

škodě nedošlo. Zatímco obecně způsob, jakou metodou bude výše škody vypočítávána, 

záleží na míře zavinění, v případech újmy na zdraví si poškozený může vybrat, jakou 

metodu zvolí.
88

 

 

 Co se týče jednotlivých složek majetkových škod, které poškozenému vznikly 

v souvislosti s újmou na zdraví, má poškozený právo zejména na náhradu nákladů za 

léčení, zdravotní pomůcky, ošetřovatele, rehabilitace, ale také například výdaje 

příbuzných, kteří poškozeného navštěvovali.
89

 „Speciální složkou majetkové  kody, 

kterou je  kůdce povinen po kozenému hradit, je podle ustanovení § 1326 rakouského 

v eobecného zákoníku občanského takzvaná kompenzace za znetvoření. Ačkoli by se 

tato kompenzace mohla na první pohled zdát spí e jako kompenzace nemateriální 

 kody, jejím cílem je od kodnit snížené  ance na dosažení budoucích příjmů a dal í 

peněžní ztráty zahrnující například i men í  ance sehnat si životního partnera (který by 

se v budoucnu materiálně podílel na chodu domácnosti).“
90

 Psychické aspekty 

znetvoření mohou být vedle toho dále odškodněny jako nemateriální škoda.  

 

 Další složkou majetkové škody způsobené újmou na zdraví, která se podle 

rakouského práva odškodňuje, je ztráta na výdělku, a také ztráta výdělečné schopnosti. 

Tudíž v případě, že poškozený ve skutečnosti žádnou ztrátu na výdělku neutrpěl 

(například proto, že byl student a ještě nevydělával), jeho snížená schopnost teoreticky 

dosahovat určitých zisků, odvozovaná podle dosaženého vzdělání a dalších okolností, 

musí být škůdcem také odškodněna.
91

 Co se týče způsobu odškodnění, tak všeobecný 
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 Srov. Koch Bernhard A, Bagińska Ewa, Medical liability in Europe: a comparison of selected 

jurisdictions. Boston, [Mass.]: De Gruyter, c2011, s. 33 
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občanský zákoník mlčí, nicméně ztráty na výdělku se typicky přiznávají formou 

doživotního důchodu a jen výjimečně je možné přiznání jednorázové částky.
92

 

 

 Jako náhradu nemateriální škody způsobené újmou na zdraví je poškozený 

oprávněn požadovat náhradu za způsobenou bolest a utrpení. Ty jsou v rakouském 

právu vypočítávány na základě délky trvání a intenzity konkrétního utrpení. Intenzita 

utrpení se v praxi určuje zejména na základě objektivních kritérií, jako například druh a 

závažnost zranění. Rakouské právo, podobně jako německé, nestanoví soudcům žádné 

částky, které musí za jednotlivé druhy újem přisuzovat, nicméně v praxi soudy berou 

v úvahu statistická data, která jsou na základě přechozích odškodnění pravidelně 

uveřejňována. Soudci nejsou povinni tato data automaticky aplikovat na daný případ, 

ale spíše je používají jako určité vodítko, které jim pomáhá při určování konkrétních 

částek odškodnění. V roce 2011 se částky odškodnění bolesti a utrpení v případě újmy 

na zdraví v Rakousku pohybovaly mezi 100 až 120 Eury za den slabé bolesti, 200 až 

250 Eury za den střední bolesti, až k částkám 360 Euro za den v případě silné bolesti.
93

 

 

 Vedle bezprostředních obětí mohou podle rakouského práva v případě usmrcení 

člověka požadovat odškodnění také osoby usmrcenému blízké. Těmi mohou být rodiče, 

děti, sourozenci a životní partneři, přičemž částky jim přiznávané se pohybují od 15 000 

do 20 000 Eur. Nicméně v takovýchto případech rakouské soudy požadují kvalifikované 

zavinění škůdce, tudíž jsou tyto nároky vyloučeny v případech nevědomé nedbalosti. 

Do nedávné doby bylo možné takovéto náhrady žádat pouze v případech usmrcení 

osoby blízké, nicméně v roce 2007 vydal nejvyšší soud stanovisko, že by v budoucnu 

mohl přiznávat odškodnění osobám blízkým i v případech, kdy bezprostřední 

poškozený sice zůstal naživu, ale utrpěl vážné a dlouhotrvající újmy na zdraví.
94

 

 

 Podobnou, avšak v některých detailech odlišnou úpravu, jako výše zmíněné 

země má Francie. I ve Francii se rozlišují nároky z materiálních a nemateriálních újem 
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způsobených ublížením na zdraví, přičemž platí zásada, že by poškozený měl být 

uveden do takové pozice, v jaké by byl, pokud by nedošlo ke škodné události a 

kompenzace by měla být proporcionální k utrpěné újmě.
95

  

 

 Materiální nároky vyplývající ze způsobené újmy na zdraví se skládají, podobně 

jako v jiných jurisdikcích, z několika složek. Mezi ty se řadí zejména ztráty na výdělku, 

ztráty výdělečné schopnosti, které většinou posuzují znalci, kteří posoudí, o kolik 

procent se snížila schopnost poškozeného dosahovat výdělků
96

, náklady léčení, ale také 

další nutné výdaje jako úprava obydlí, koupě speciálních vozidel, zdravotní pomůcky a 

jiné
97

. 

 

 Nemateriální újmy jsou ve Francii poněkud nezvykle atomizovány. Jednou ze 

základních složek nemateriální újmy způsobené poškozením zdraví, kterou je škůdce 

povinen odčinit, je bolestné, které může zahrnovat také duševní strádání, jako například 

strach, nervové reakce či úzkosti. Dalšími složkami nemateriální újmy pak 

v konkrétním případě mohou být například estetické škody, ztráta či poškození 

sexuálních funkcí nebo ztráta kvality života. Specifickou složkou nemateriální újmy dle 

francouzského práva je ztráta výdělečné schopnosti, či ztráta schopnosti pečovat o 

domácnost. Tyto poslední dvě jmenované složky je nutno odlišit od materiálních újem, 

neboť v tomto případě spočívají v omezení radosti ze života v důsledku nemožnosti či 

obtížnosti podílet se na běžných aktivitách.
98

 Třetí osoby mohou dle francouzského 

práva žalovat své nemajetkové újmy způsobené úmrtím osoby blízké, ale i v případě 

újmy na zdraví osoby blízké. Za takovou aktivně legitimovanou třetí osobu je v určitých 

situacích možné považovat nejen rodinné příslušníky, ale například i profesní 

partnery.
99
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4. Újma na zdraví a ochrana osobnosti v novém občanském 

zákoníku 
 

Dne 22. 3. 2012 vstoupil v platnost zákon číslo 89/2012 Sb., Zákon občanský 

zákoník (dále jen jako nový občanský zákoník), kterým se završily dvanáctileté práce na 

rekodifikaci soukromého práva v České republice, a který by měl podle všech 

předpokladů nabýt účinnosti dne 1. 1. 2014. Vzhledem ke skutečnosti, že nový 

občanský zákoník ještě nevstoupil v účinnost, a že není dostupná žádná judikatura, která 

by vykládala jednotlivá ustanovení, a bohužel ke dni zpracování mé diplomové práce 

není dostupný ani relevantní komentář, budu vycházet zejména z důvodové zprávy 

předložené spolu se schváleným kodexem a z dostupné odborné literatury.  

 

4.1 Ochrana osobnosti ve světle nového občanského zákoníku 

 

 Ačkoliv autoři nového civilněprávního kodexu prohlašují, že hlavním 

přístupovým hlediskem, o nějž se nový občanský zákoník opírá, je diskontinuita na 

původní právní úpravě
100

, v určitých oblastech přeci jen nový občanský zákoník 

navazuje na zásady původní civilněprávní úpravy. Jednou z takových oblastí je právě 

ochrana osobnosti fyzické osoby, nicméně je třeba uvést, že úprava v novém občanském 

zákoníku je co do rozsahu širší, podrobnější a místy dokonce až kazuistická.  

 

 Ochrana osobnosti tvoří jeden z pilířů nové soukromoprávní úpravy, což se 

projevuje například tím, že se nový občanský zákoník hlásí k ochraně osobnosti hned ve 

svých úvodních ustanoveních, kdy je v § 3 odst. 1 stanoveno, že „soukromé právo 

chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní  těstí a 

 těstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně 

újmu druhým“. Následující odstavec pak jako první ze zásad
101

, na kterých spočívá 

                                                 
100

 Srov. Eliáš, K., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. 

Sagit, 2012, s. 48 
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 A její umístění na prvním místě mezi zásadami v § 3 má svůj hodnotový význam, který důvodová 

zpráva přiznává. 
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soukromé právo, uvádí právo každého na ochranu vlastního života a zdraví, ale i 

svobody, cti, důstojnosti a soukromí. Zmíněné ustanovení má zejména interpretační 

význam stanovující hlavní směrnice pro poznání zákonodárcovi vůle a interpretaci 

následujících ustanovení občanskoprávního kodexu.
102

  

 

Zásadní význam pro ochranu osobnosti člověka
103

 má ustanovení § 19 nového 

občanského zákoníku, které stanoví, že „každý člověk má vrozená, již samotným 

rozumem a citem poznatelná přirozená práva“. Zákon pak stanoví jen meze jejich 

uplatňování a způsob jejich ochrany. Tato přirozená práva, která jsou spojená 

s osobností člověka, není možné žádným způsobem zcizit a nelze se jich ani platným 

způsobem vzdát. Pokud by došlo k vzdání se takovýchto práv, nebude se k tomu 

přihlížet a bude se jednat o takzvané zdánlivé právní jednání, tedy jednání právně 

neexistující. Tímto ustanovením se nový občanský zákoník hlásí k přirozenoprávní 

teorii, když pouze bere na vědomí, že každý člověk taková přirozená práva má a zákon 

je může pouze respektovat a uznat. 

 

K právu na duševní a tělesnou integritu nový kodex v § 91 poměrně stručně 

stanoví, že „člověk je nedotknutelný“, nicméně tuto tezi v následujících ustanoveních 

dále rozvádí a důvodová zpráva s principem nedotknutelnosti spojuje tři základní 

východiska pro oblast ochrany osobnosti člověka. Prvním z východisek je, že do 

osobnostní integrity člověka je možno zasahovat jen po jeho souhlasu. Druhým 

z východisek je, že lidské tělo jako takové, ale ani jeho části nesmí být zdrojem 

majetkového prospěchu a posledním z východisek pak je, že lidské tělo je pod právní 

ochranou i po smrti člověka. Do integrity člověka je tedy možné zasáhnout pouze ze 

zákonem stanovených důvodů
104

 anebo se souhlasem uděleným tím, komu je do 

osobností integrity zasahováno, a to s jeho vědomím o povaze zásahu a o jeho možných 

následcích. Důvodová zpráva k zákonu uvádí, že ustanovení upravující přípustnost 

zásahů do osobností integrity se vztahují jak na integritu fyzickou, tak na integritu 
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 Srov. Eliáš K., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. 

Sagit, 2012, s. 64 
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 V souladu s dosavadní terminologií zde užívám termín člověk, kterým nový občanský zákoník 

nahradil pojem fyzická osoba. 
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 Které jsou často stanoveny ve speciálních zákonech, například zákonem o zdravotních službách, a 

proto se v úpravě původní a nové příliš neliší. 
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duševní.
105

 Až na výjimky, odůvodněné nutností zásahu pro záchranu života či zdraví, 

však není možné souhlasit se způsobením závažné újmy. 

 

Poměrně kazuisticky nový občanský zákoník upravuje, jaká forma souhlasu je 

v jakých případech vyžadována, případně kdo uděluje souhlas za osoby nezletilé
106

 a 

neschopné souhlas udělit, nicméně ohledně této problematiky bych pouze odkázal na 

příslušná ustanovení zákona. Zajímavější, a zejména problematičtější se mi jeví 

ustanovení § 97, které stanoví, že „souhlas může být odvolán v jakékoli  ormě, i když se 

pro udělení souhlasu vyžaduje písemná  orma“. Potud se jedná o poměrně pochopitelné 

ustanovení, ale problém přichází s odstavcem druhým zmíněného paragrafu, který 

stanoví, následující: „Nevyžaduje-li se pro souhlas písemná  orma, má se za to, že byl 

udělen. Při nejistotě, zda byl souhlas odvolán v jiné než písemné  ormě, se má za to, že 

k odvolání nedo lo.“ Zmíněné ustanovení poměrně zásadním způsobem přenáší důkazní 

břemeno na poškozeného s tím, že je velice obtížné dokazovat, že ústně udělený 

informovaný souhlas nebyl udělen, což může mít v případě zákroků provedených bez 

takového souhlasu pro poškozeného drastické následky a domnívám se, že takové 

ustanovení by mělo být co nejdříve zrušeno, ať už Ústavním soudem nebo 

zákonodárcem.  

 

K přípustnosti zásahů do osobnostní integrity pak důvodová zpráva uvádí, že se 

respektuje fakt, že některé otázky této problematiky mohou být upraveny zvláštními 

zákony, jakým je například zákon o zdravotních službách. Tyto zákony pak v souladu 

s principem lex specialis derogat lex generali budou mít před obecnou úpravu nového 

občanského zákoníku přednost. Nicméně problematika informovaného souhlasu a 

zásahů do osobnostní integrity má širší rozsah a vedle zdravotnických povolání se může 

týkat i činnosti subjektů provádějících kosmetické zákroky, jako například piercing či 
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tetování, při které je také zasahováno do osobnostní integrity člověka a která není 

žádnými speciálními zákony upravena.
107

 

 

Podobně jako stávající právní úprava i nový občanský zákoník v ustanovení § 81 

zachovává koncepci generální klauzule chráněných osobnostních statků 

s demonstrativním výčtem konkrétních dílčích chráněných složek osobnosti člověka, 

mezi nimiž první místa zaujímají život, důstojnost a zdraví člověka. Osobnost člověka 

není dle nové úpravy chápána pouze jako přívěšek právní subjektivity, ale naopak 

právní subjektivita je důsledkem osobnosti člověka. V souladu s ustanovením § 82 

nového občanského zákoníku se člověk, jehož osobnost byla dotčena, může domáhat 

toho, aby bylo od neoprávněných zásahů do jeho osobnosti upuštěno a aby byl 

odstraněn následek takového zásahu, kterým došlo k dotčení osobnosti. V tomto ohledu 

tedy zůstala úprava ochrany osobnosti nezměněna. Nový občanský zákoník vychází 

z toho, že v případě zásahu do osobnostní integrity člověka bude mít zasažený primárně 

právo domáhat se toho, aby bylo od tahového zásahu upuštěno, případně aby byl 

odstraněn následek zásahu, přičemž toto právo je poněkud problematicky formulováno 

alternativně. Lze však předpokládat, že soudní praxe umožní domáhat se obojího 

zároveň. „Alternativní volba mezi zmíněnými právními prostředky by totiž postrádala 

logiku a byla by současně v rozporu s legislativním, jakož i praktickým úsilím o e ektivní 

ochranu osobnosti člověka“.
108

  

 

Náhrada nemajetkové újmy v penězích byla pochopitelně zachována s tím, že 

byla systematicky zařazena do části čtvrté mezi relativní majetková práva, hlavy III. 

zabývající se závazky z deliktů, do dílu 1 nazvaného náhrada majetkové a nemajetkové 

újmy, oddíl 3 nazvaný způsob a rozsah náhrady. Zákon tedy v § 2951 stanoví, že se 

nemajetková újma odčiní přiměřeným zadostiučiněním, které musí být poskytnuto 

v penězích, pokud jiný způsob nezajistí skutečné a dostatečně účinné odčinění 

způsobené újmy. Pro případ újmy na přirozených právech člověka však nový občanský 

zákoník obsahuje speciální ustanovení, které stanoví, že „vznikne-li  kůdci povinnost 
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odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu chráněném první částí tohoto zákona, 

nahradí  kodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil; jako nemajetkovou újmu 

odčiní i způsobené du evní útrapy“.  

 

Podobně jako u stávající úpravy tedy důvodová zpráva uvádí, že „peněžitá 

náhrada za nemajetkovou újmu přichází jen tehdy, nelze-li tuto újmu odčinit jinak“.
109

 

Pro určování způsobu a výše přiměřeného zadostiučinění obsahuje ustanovení § 2957 

nového občanského zákoníku podrobná hodnotící pravidla, když stanoví, že „způsob a 

vý e přiměřeného zadostiučinění musí být určeny tak, aby byly odčiněny i okolnosti 

zvlá tního zřetele hodné.  imi jsou úmyslné způsobení újmy, zvlá tě pak způsobení újmy 

s použitím lsti, pohrůžky, zneužitím závislosti po kozeného na  kůdci, násobením účinků 

zásahu jeho uváděním ve veřejnou známost, nebo v důsledku diskriminace po kozeného 

se zřetelem na jeho pohlaví, zdravotní stav, etnický původ, víru nebo i jiné obdobně 

závažné důvody. Vezme se rovněž v úvahu obava po kozeného ze ztráty života nebo 

vážného po kození zdraví, pokud takovou obavu hrozba nebo jiná příčina vyvolala.“  

 

4.2 Problematika sekundárních obětí v novém občanském zákoníku 

 

Novinkou, kterou obsahuje nový občanský zákoník v oblasti ochrany osobnosti, 

je úprava takzvaných sekundárních obětí. Ustanovení § 2971 stanoví, že „odůvodňují-li 

to zvlá tní okolnosti, za nichž  kůdce způsobil újmu protiprávním činem, zejména 

poru il-li z hrubé nedbalosti důležitou právní povinnost, anebo způsobil-li újmu 

úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlá ť zavrženíhodné, nahradí  kůdce 

též nemajetkovou újmu každému, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako osobní 

ne těstí, které nelze jinak odčinit”. V takovém případě tedy škůdce nejen že musí 

poskytnout zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou primární oběti, například 

osobě těžce poraněné při dopravní nehodě, kterou škůdce zavinil, ale za určitých 

okolností také osobě, která byla pouze náhodným svědkem nehody a z nehody vyvázla 

bez újmy na zdraví, nicméně v důsledku otřesného zážitku, kterým pro ni nehoda byla 

má psychické potíže, či například trpí depresemi, byť ji s primární obětí nepojí žádné 
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rodinné či obdobné pouto. Předpoklady, za kterých které je možné, aby měl takovýto 

náhodný svědek nárok na náhradu nemajetkové újmy, budou rozebrány dále. 

 

Gramatickým výkladem zmíněného ustanovení dovozuji, že nemajetkovou újmu 

musí škůdce uhradit každému, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako osobní 

neštěstí. To znamená, že zde nemusí být žádný rodinný, citový či jiný vztah mezi 

primární a sekundární obětí, ale může se jednat i o osobu, která se s primární obětí před 

škodnou událostí nikdy nesetkala. Takový přístup, kdy se nevyžaduje žádný 

příbuzenský či citový vztah mezi primární a sekundární obětí sice není zcela výjimečný, 

ale v evropských zemích není ani příliš obvyklý. Například německé právo připouští 

postavení sekundárních obětí pouze blízkým příbuzným, a to pouze v případech, kdy je 

újma způsobená šokem jednoznačně diagnostikovanou nemocí
110

 a přesahuje svojí 

závažností symptomy běžně se vyskytující v případech úmrtí příbuzných.
111

 Podobně 

jako v Německu i ve Spojeném Království dospěla Sněmovna lordů v rozhodnutí sporu 

Alcock vs. Chief Constable of the South Yorkshire Police k závěru, že mezi primární a 

sekundární obětí musí být „úzký vztah lásky a náklonnosti”
112

. Naproti tomu 

francouzské civilní právo, které je založeno na koncepci plné náhrady za zásah do 

ochrany osobnosti
113

, žádné restrikce ohledně osob, které by mohli být sekundární obětí, 

nezná a není tedy omezen pouze na osoby v určitém příbuzenském vztahu.
114

 

 

S okruhem možných aktivně legitimovaných sekundárních obětí úzce souvisí 

také problematika předvídatelnosti způsobené škody, o které sice nový občanský 

zákoník nestanoví, že by byla nezbytným předpokladem pro uplatnění deliktní 

odpovědnosti škůdce, nicméně s ohledem na judikaturu německou či britskou, ale i na 

principy evropského deliktního práva (dále jen jako PETL), lze považovat 
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předvídatelnost újmy za jeden z předpokladů, bez nějž odpovědnost mezi škůdcem a 

sekundární obětí nelze uplatnit.  

 

V již zmiňovaném rozsudku Sněmovny lordů Spojeného Království ve věci 

Alcock vs. Chief Constable of the South Yorkshire Police byl vyřčen požadavek, 

později schválen právní komisí
115

, že žalobce musí být povinen prokázat, že jeho 

psychiatrické onemocnění (jakožto následek utrpěného šoku) bylo rozumně 

předvídatelným následkem chování škůdce.
116

 Předvídatelností, jakožto jedním z 

předpokladů pro rozsah odpovědnosti, se zabývá i PETL, který v článku 3:201 stanoví 

následující: „Existuje-li příčinná souvislost mezi jednáním a následkem, zda a v jakém 

rozsahu má být  koda připsána záleží na  aktorech, jako jsou předvídatelnost  kody v 

okamžiku jejího vzniku rozumnou osobou, přičemž je zohledněn konkrétní časový a 

prostorový vztah mezi  kodným jednáním a jeho následky, nebo rozsah  kody ve vztahu 

k normálním následkům takového jednání…” 

 

Dalšími předpoklady pro přípustnost uplatnění odpovědnosti mezi škůdcem a 

sekundární obětí podle zmíněného rozhodnutí Sněmovny lordů jsou průměrná 

psychická odolnost sekundární oběti, a také časová a místní blízkost nehody a 

okamžiku, kdy se o ní sekundární oběť dozvěděla. Podle britské doktríny tedy musí být 

sekundární oběť přítomna buď bezprostředně škodné události, nebo alespoň jejímu 

bezprostřednímu následku. Postačí tedy, pokud sekundární oběť dorazí do nemocnice, 

kde se stane svědkem utrpení svých blízkých. Naproti tomu v německém právu, které je 

jinak poměrně restriktivní v odškodňování sekundárních obětí, není nezbytně nutné, aby 

sekundární oběť byla bezprostředně přítomna nehodě, ale postačí pouhé sdělení takové 

šokující informace třetí stranou.
117
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Česká právní doktrína se, až na výjimky
118

, tématem nervového šoku a 

sekundárních obětí dosud nezabývala a ani judikatura Nejvyšší soudu České republiky 

neobsahuje příliš relevantních rozhodnutí. Z tohoto důvodu se domnívám, že pro 

předestření, jakým způsobem by se mohla ubírat judikatura soudů ohledně nároků 

plynoucích z ustanovení § 2971 nového občanského zákoníku, je vhodné se poučit z 

výše zmíněných doktrín a judikatur zemí, kde je otázka sekundárních obětí důkladněji 

propracovaná, z principů evropského deliktního práva
119

, případně z české judikatury a 

doktríny zabývající se předvídatelností škody. 

 

Ve stávající české právní úpravě je předvídatelnost, jakožto jedena z okolností 

vylučující odpovědnosti za škodu, upravena pouze v § 374 a § 379 zákona č. 513/1991 

Sb., obchodního zákoníku. Zmíněná ustanovení stanoví, že okolností vylučující 

protiprávnost je překážka, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve 

splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by v době vzniku 

závazku tuto překážku předvídala, respektive že se nenahrazuje škoda převyšující 

škodu, kterou v době vzniku závazkového vztahu povinná strana jako možný důsledek 

porušení své povinnosti mohla předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, které v době 

porušení povinnosti znala nebo měla znát. Judikatura Nejvyššího soudu České republiky 

pak ke zmíněným ustanovením dodává, že „za nepředvídatelnou  kodu je třeba 

považovat takovou  kodu, jejíž vznik nemohla povinná strana předvídat s přihlédnutím 

ke skutečnostem, které znala nebo měla při obvyklé péči znát v době závazkového vztahu 

a právem se tedy domnívala, že z poru ení povinnosti, kterého se dopustila, taková 

 koda vzniknout nemůže”.
120

 Předvídatelnost újmy jako nezbytný předpoklad 

odpovědnosti za škodu Nejvyšší soud také uznal v rozsudku ze dne 9. 4. 2008 sp. zn. 32 

Cdo 723/2007, když v předcházejícím řízení Vrchní soud v Praze uvedl, že „kromě 

obecných předpokladů odpovědnosti za  kodu je dal ím nezbytným předpokladem 

                                                 
118

 Zima P. Nervový šok a sekundární oběti, 2009, dostupné na: www.ipravnik.cz/cz/clanky/obcanske-

pravo/pd_1/print_1/art_5733/lay_3/nervovy-sok-a-sekundarni-obeti.aspx 
119

 PETL, jako zdroj inspirace pro nový občanský zákoník, přiznává i důvodová zpráva, která říká 

následující: „Návrh ustanovení o náhradě majetkové újmy ( kody) i jiné újmy vychází ze zdej í tradice, a 

to i z tradice úpravy v obecném zákoníku občanském, ale s poučením z nověj ích vývojových trendů, 

patrných zejména z návrhu Principů evropského deliktního práva (PETL) vypracovaných Evropskou 

skupinou pro deliktní právo v r. 2005” 
120

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 2. 2000, sp. zn. 29 Cdo 2001/1999 dostupný na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/11142D8FA355A44EC1257A4E006905B

E?openDocument&Highlight=0, 



 62 

předvídatelnost  kody z hlediska rozsahu její náhrady”. Nejvyšší soud sice rozsudek 

Vrchního soudu v Praze zrušil, nicméně na předpokladu předvídatelnosti vzniku škody 

trval i Nejvyšší soud. Podobně Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 1. 11. 2007 sp. zn. I. 

ÚS 312/05 judikoval k problematice předvídatelnosti následující: „Teorie adekvátnosti 

kauzálního nexu vychází z toho, že smyslem subjektivní odpovědnosti za  kodu je nařídit 

náhradu  kody tam, kde  kůdce  kodu způsobil, ačkoli mu lze vytknout, že ji způsobit 

nemusel, že mohl jednat jinak. Základním kritériem, ze kterého vychází teorie 

adekvátnosti, je tedy předvídatelnost  kodného následku. Tím se velice podobá dal ímu 

předpokladu subjektivní odpovědnosti za  kodu, a to kritériu zavinění, přesněji její 

nedbalostní  ormě. Pro odpovědnost za  kodu tedy není nutné, aby vznik určité  kody 

byl pro jednajícího konkrétně předvídatelný, nýbrž je dostatečné, že pro optimálního 

pozorovatele není vznik  kody vysoce nepravděpodobný.” Zmíněné judikáty se sice 

týkaly porušení povinností z kontraktů v obchodněprávních vztazích, domnívám se 

však, že je možné předvídatelnost škody, jako jeden z nezbytných předpokladů k 

odpovědnosti za škodu, vztáhnout i na občanskoprávní delikty. 

 

Podobně Švestka v učebnici občanského práva uvádí, že „je-li odpovědnost 

ukládána za  kodu, která byla pro  kůdce předvídatelná, a jejíž odvrácení tudíž mohl 

svým odpovídajícím chováním příznivě ovlivnit, přispívá takto založená odpovědnost 

zároveň k potřebnému naplňování svého preventivně výchovného cíle. Z hlediska obou 

 unkcí odpovědnosti za  kodu by proto uložení odpovědnosti za  kodu nepředvídatelnou 

bylo nepřiměřené, neboť odpovědnost by se míjela účinkem.”
121

 

 

Z hlediska výše uvedeného se tedy domnívám, že pro vznik odpovědnosti za 

újmu každému, kdo primární újmu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí ve smyslu 

ustanovení § 2971 nového občanského zákoníku, bude předpokladem, aby nastala 

taková odpovědnost, vedle zvláštních okolností, za kterých škůdce újmu způsobil 

protiprávním činem, také předvídatelnost újmy, podobně jako je tomu v zemích, které 

mají s problematikou sekundárních obětí dlouholeté zkušenosti. Co se tedy týče 

možnosti odškodnění náhodných svědků nehody, bude vždy záležet na daných 
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okolnostech, zda mohl škůdce jejich výskyt v takových místech předvídat, ale také zda 

mohl předvídat jejich reakci na šok, který svědkům svým protiprávním činem způsobí. 

4.3 Újma na zdraví ve světle nového občanského zákoníku 

 

Ochrana zdraví je v systematice nového občanského zákoníku pojímána jako 

jedna ze součástí ochrany osobnosti. Tím, že došlo k sjednocení úpravy ochrany 

osobnosti a ochrany zdraví a z hlediska systematiky také ke sjednocení odškodnění 

případných zásahů do osobnostních statků, přestává se užívat nešťastný termín stávající 

právní úpravy škoda na zdraví, tudíž už nevyvstává otázka případného rozdílu mezi 

nemajetkovou újmou a škodou na zdraví. Nicméně i v nové civilněprávní úpravě jsou 

náhradám při ublížení na zdraví a při usmrcení určena speciální ustanovení, ač nyní už 

v rámci pododdílu o náhradě při újmách na přirozených právech člověka.  

 

Revoluční změnou, kterou v oblasti náhrady za ublížení na zdraví nový 

občanský zákoník přináší, je naprosté upuštění od konceptu bodového hodnocení bolesti 

a ztížení společenského uplatnění, či dokonce paušálních částek v případě usmrcení 

osoby blízké. K tomu autoři zákona v důvodové zprávě, která byla předkládána 

společně s návrhem zákona, uvádí následující: 

 

„Pokud jde o nemajetkové újmy na zdraví nebo náhrady při usmrcení, opou tí se 

pojetí § 444 odst. 2 a 3 platného občanského zákoníku a vůbec my lenka, že by sazebník 

vý e náhrad měl a priori stanovit zákon nebo dokonce podzákonný  předpis, aby se tak 

zjednodu ilo rozhodování soudů. Nehledě k tomu, že obdobný  přístup standardní 

zákonné úpravy nevolí a nabízejí soudům - ačli vůbec (např.  rancouzský  ode civil 

nebo  výcarský  Zivilgesetzbuch tyto otázky vůbec neře í a dávají soudci volnou ruku - je 

třeba hlavně poukázat, že rozhodnutí jednotlivého právního případu náleží jen soudci a 

zákonodárná moc, natož moc výkonná nemá v působnosti nařizovat soudu, jak má 

jednotlivý  případ rozhodnout. Soukromý  život je nekonečně variabilní a snaha po jeho 

nivelizaci v záležitostech tak navýsost individuálních jako jsou bolest, důsledky újmy na 

zdraví pro dal í budoucnost postiženého nebo ztráta blízkého člověka není důvodná. 

Není např. žádný  důvod založit manželu nebo sourozenci právo při usmrcení druhého 

manžela či sourozence na zaplacení částky 240 000 nebo 175 000 Kč, jak je tomu v 
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současné právní úpravě. Za určitých okolností to může byt příli  málo, za jiných příli  

mnoho.  e např. zřejmý  rozdíl, trvá-li manželství jen krátkou dobu nebo několik 

desetiletí, jaké byly poměry mezi manžely za trvání manželství, bylo-li zahájeno řízení o 

rozvod manželství, žili-li manželé vůbec spolu a z jakých důvodů žili odloučeně atd. Tyto 

a dal í okolnosti se mohou a mají do vý e náhrady kladně nebo záporně promítnout. 

 dpovědnost za spravedlivé rozhodnutí v konkrétním případě nemůže ze soudce nikdo 

sejmout a snaha o nivelizaci soukromého života v jeho rozmanitostech nevyvolá nic 

jiného, než rigol nesrovnávající se s povahou jednotlivých případů. Náhrada 

nemajetkových újem v souvislosti s jinými zásahy do osobní s éry (jméno, čest, pověst, 

soukromí) nebo např. Poskytnutí zadostiučinění za újmy způsobené nekalou soutěží 

nebo delikty proti obchodní  irmě nejsou ani v současné právní úpravě co do vý e 

konkrétně stanovovány, aniž to vyvolává v rozhodovací praxi obtíže. Podobné je to 

např. s vy  í výživného a v řadě dal ích případů. Pociťují-li někteří představitelé soudní 

moci potřebu tabulek, vzorců nebo klíčů speciálně pro tyto účely, nic nebrání tomu, aby 

se soudní praxe sama shodla na zásadách, podle nichž bude postupováno.“
122

 

 

Ustanovení § 2958 nového občanského zákoníku tedy stanoví, že při ublížení na 

zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, která plně vyvažuje 

vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy. V případě, že poškozením zdraví vznikne 

poškozenému překážka lepší budoucnosti, nahradí mu škůdce i ztížení jeho 

společenského uplatnění. Z uvedeného vyplývá, že rozsah náhrad za poškození zdraví 

dle § 2958 nového občanského zákoníku je širší, než jaký byl dosud přiznán 

ustanovením § 444 občanského zákoníku. Podobně jako ve stávající úpravě se v případě 

ublížení na zdraví nahrazuje peněžitou náhradou vytrpěná bolest. Újmy na osobnostních 

statcích, které byly dosud odškodňovány v rámci ztížení společenského uplatnění, 

budou napříště v podobném rozsahu odškodňovány jakožto překážka lepší budoucnosti. 

Otázkou, kterou se bude muset zabývat jak právní teorie, tak judikatura, je posouzení 

případného rozdílu mezi pojmy ztížení společenského uplatnění a překážka lepší 

budoucnosti. Domnívám se, že z gramatického výkladu se překážka lepší budoucnosti 

bude posuzovat spíše jako rozdíl mezi tím, co lze předpokládat, že by mohl poškozený 

dosáhnout, nebýt újmy na zdraví, zatímco ztížení společenského uplatnění podle §444 
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stávajícího občanského zákoníku se dosud posuzuje spíše jako rozdíl mezi stavem před 

újmou na zdraví a stavem po takové újmě.  

 

Nově pak ustanovení o náhradě škody na zdraví stanoví, že škůdce 

poškozenému odčiní peněžitou náhradou vedle vytrpěných bolestí a překážky lepší 

budoucnosti také další nemajetkové újmy. Co si pod pojmem další nemajetkové újmy 

představit zákon ani důvodová zpráva neříká, ale přikláním se k názoru, že se jedná o 

ustanovení, mimochodem velice obecné, jehož cílem bylo zabránit případnému 

souběžnému podávání žalob na náhradu při ublížení na zdraví podle ustanovení § 2958 

a na náhradu nemajetkové újmy v penězích podle ustanovení § 2951 nového 

občanského zákoníku. 

 

Nicméně, jak bylo řečeno v podkapitole 3.7, jednou ze situací, ve kterých právní 

teorie podle stávající úpravy připouští souběžné uplatnění žaloby na náhradu škody na 

zdraví a žaloby na náhradu nemajetkové újmy podle § 11 a následujících občanského 

zákoníku, jsou ty případy, kdy se poškozený vedle náhrady škody na zdraví domáhá 

morální satisfakce za zásah do své osobnostní integrity, kterou mu ustanovení § 444 

občanského zákoníku neposkytuje. Podobně ustanovení § 2958 nového občanského 

zákoníku poškozenému v případě ublížení na zdraví přiznává pouze relutátní satisfakci, 

a proto se domnívám, že ani nová právní úprava nevylučuje souběžné užití žaloby na 

poskytnutí zadostiučinění za nemajetkovou újmu a žaloby na náhradu při ublížení na 

zdraví.  

 

Stejně jako s účinností nového občanského zákoníku dojde ke zrušení vyhlášky 

o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, takže nadále nebudou újmy na 

zdraví odškodňovány podle systému paušálních tabulkových náhrad stanovených 

vyhláškou, ani náhrady za usmrcení osoby blízké již nebudou určovány paušální 

částkou, kterou dosud automaticky přiznává taxativně vymezeným osobám ustanovení § 

444 odst. 3 občanského zákoníku. Napříště tedy v případě usmrcení, a nově také v 

případě zvlášť závažného ublížení na zdraví
123

, odčiní škůdce duševní útrapy vyvažující 

                                                 
123

 Pro větší přehlednost diplomové práce budu v kontextu § 2959 nového občanského zákoníku 

pojednávat dále pouze o usmrcení osoby blízké, ač jsem si vědom, že nová právní úprava stejné nároky 

příbuzným a osobám blízkým přiznává i v případech těžkého ublížení na zdraví. 
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plně jejich utrpení manželu, rodiči, dítěti anebo jiné osobě usmrcenému blízké. Výše 

peněžité náhrady tak bude nutné řešit v každém konkrétním případě zvlášť a to zejména 

s ohledem na délku manželství, poměry mezi manžely či příbuznými a jiné okolnosti 

prokazující hloubku vztahu mezi usmrceným a jeho osobou blízkou. Takovéto 

ustanovení může na jedné straně zvýšit peněžitou náhradu těm osobám, které s 

usmrceným pojil dlouholetý, pevný a harmonický vztah, na druhé straně však může 

absolutně vyloučit přiznání jakékoli náhrady například manželu, který je s usmrceným 

pro dlouhotrvající rozpory v dlouholeté odluce či rozvodovém řízení. Domnívám se, že 

v obou případech je nová úprava krok správným směrem a spravedlivěji reflektuje 

skutečný zásah do osobnostních práv, který byl usmrcením osoby blízké způsoben.  

 

Od osob, jejichž duševní útrapy spojené se smrtí osoby blízké jsou 

odškodňovány v souladu s ustanovením § 2959 nového občanského zákoníku, je třeba 

odlišit takzvané sekundární oběti, o kterých hovoří § 2971 nového občanského zákoníku 

a o kterých bylo pojednáno výše. Zatímco v případě prvním je nahrazována újma 

způsobená zásahem do práva na rodinný život a duševní útrapy spojené se ztrátou 

možnosti rozvíjet osobní vztah s usmrceným, popřípadě je tato možnost výrazným 

způsobem omezena, jedná-li se o těžké ublížení na zdraví, v případě druhém nahrazuje 

škůdce, vedle primární deliktněprávní náhrady primární oběti, ještě nemajetkovou újmu 

každému, kdo způsobenou primární újmu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí. Tedy 

jeho primární vztah odpovědnosti z deliktu není náhradou nemajetkové újmy dle 

ustanovení § 2971 žádným způsobem konzumován, ale přidává se zde k primárnímu 

deliktněprávnímu vztahu ještě sekundární odpovědnost z deliktu ve vztahu k těm, 

kterým ustanovení § 2971 náhradu nemajetkové újmy přiznává.  

 

Rozdíl mezi výše zmíněními ustanoveními spočívá i v okruhu osob, které se 

svých nároků mohou domáhat. Zatímco v případě peněžité náhrady za usmrcení se 

nároků na peněžitou náhradu mohou domáhat pouze manžel, rodiče, děti, či jiné osoby 

usmrcenému blízké, sekundární oběť ve smyslu § 2971 nemusí s primární obětí pojit 

žádný příbuzenský ani jiný vztah, ale jak již bylo uvedeno výše, může se za určitých 

okolností jednat i o náhodného kolemjdoucího, který byl účasten situace, při které byla 

za zvláštních okolností protiprávným činem způsobena primární oběti újma.  
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Vzhledem k tomu, co bylo výše uvedeno o vzájemném vztahu ustanovení § 

2959 a § 2971 nového občanského zákoníku se domnívám, že není vyloučeno, aby byla 

tatáž osoba žalobcem žalujícím nároky plynoucí z usmrcení osoby blízké a zároveň 

žalobcem domáhajícím se náhrady nemajetkové újmy v souladu s ustanovením § 2971. 

Vycházím-li z předpokladu, že povaha nároků plynoucí z obou žalob je rozdílná, může 

být dle mého názoru téže osobě jednak zasaženo do osobnostní integrity usmrcením 

osoby blízké, neboť už dále nemůže rozvíjet svůj rodinný život, a zároveň odůvodňují-li 

to zvláštní okolnosti, za nichž škůdce způsobil újmu, může tuto újmu osoba pozůstalá 

důvodně pociťovat jako osobní neštěstí, byla-li například svědkem usmrcení vlastního 

otce, ke kterému došlo zvlášť otřesným způsobem a sekundární oběť následkem tohoto 

zážitku trpí depresemi a nespavostí. 

 

4.4 Materiální nároky při újmě na zdraví a životě ve světle nového 

občanského zákoníku 

 

 Nový občanský zákoník, podobně jako stávající právní úprava, přiznává 

poškozeným náhrady za materiální újmy, které byly způsobeny ublížením na zdraví, 

případně usmrcením osoby blízké či živitele. Pro úplnost tedy v této kapitole uvádím, 

jaké nároky za materiální újmy způsobené ublížením na zdraví poškozeným po 1. 1. 

2014 plynou.  

 

Podobně jako v případě většiny evropských jurisdikcí je škůdce v souladu s 

novým občanským zákoníkem povinen hradit účelně vynaložené náklady spojené s péčí 

o zdraví poškozeného, ale i některé další náklady vzniklé v souvislosti s ublížením na 

zdraví. Na rozdíl od stávající úpravy je nově škůdce povinen hradit také náklady 

spojené s péčí o osobu poškozeného, takovou péčí může být dle mého názoru například 

osobní ošetřovatel, je-li to účelné a náklady spojené s péčí o jeho domácnost. Je třeba 

uvést, že tyto náklady se nemusí vždy hradit přímo poškozenému, ale tomu, kdo je 

vynaložil. 

 

Co se týče náhrady za ztráty na výdělku, tak se nová právní úprava příliš neliší 
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od úpravy v zákoně č. 40/1964 Sb. Po dobu pracovní neschopnosti je škůdce povinen 

hradit peněžitým důchodem rozdíl mezi tím, co poškozený průměrně vydělával před 

vznikem újmy a tím, co mu bylo vyplaceno v důsledku úrazu dle jiného právního 

předpisu. Po skončení pracovní neschopnosti hradí škůdce poškozenému částku ve výši 

rozdílu mezi výdělkem, jakého poškozený dosahoval před vznikem újmy a výdělkem, 

kterého dosahuje po skončení pracovní neschopnosti, ke kterému je nutné připočíst 

případný invalidní důchod. Na rozdíl od stávající úpravy však zákon neobsahuje žádné 

ustanovení, které by výši takovéto náhrady jakkoliv omezovalo. Nově zákon také 

přiznává poškozenému náhradu za dlouhodobé zvýšení potřeb poškozeného, kterými 

mohou být například speciální diety, zdravotní pomůcky a jiné potřeby. V případě, že 

poškozený dosahuje stejného výdělku, nicméně toho dosahuje pouze za vyvinutí většího 

úsilí či námahy, je škůdce povinen odčinit peněžitým důchodem i takovéto větší úsilí. 

Úprava náhrady za ztrátu na důchodu obsahových změn nedoznala, a proto zde odkáži 

na kapitolu 3.1, ve které je popsána současná úprava. 

 

V případě usmrcení osoby je škůdce povinen hradit přiměřené náklady spojené s 

pohřbem v rozsahu, v jakém nebyly uhrazeny veřejnou dávkou podle jiného právního 

předpisu, a to tomu, kdo tyto náklady vynaložil. Při tom se hledí zejména na zvyklosti a 

okolnosti daného případu. Zde je patrné, že v případě rodiny, kde je běžné vypravovat 

svým zesnulým například nákladnější pohřby s církevním obřadem, budou přiměřené 

náklady jiné, než u rodiny, kde jsou obvyklejší méně nákladné pohřby, a to bez ohledu 

na materiální zázemí rodiny.  

 

Pozůstalým je pak škůdce povinen, podobně jako dle stávající úpravy, hradit 

peněžitým důchodem náklady na výživu, které pozůstalým zemřelý ke dni své smrti 

poskytoval anebo byl povinen poskytovat. Při výpočtu výše náhrady se vychází z 

průměrného výdělku zemřelého a přihlédne se také k tomu, jak dlouho by 

pravděpodobně usmrcený žil, případně jak dlouho by plnění pravděpodobně poskytoval, 

je tedy zřejmé, že pro určování výše nákladů na výživu bude bráno v potaz, byl-li 

usmrcen mladý a zdravý otec rodiny či osoba v předdůchodovém věku nebo v 

terminálním stadiu rakoviny. Z důvodu slušnosti však podle nového občanského 

zákoníku může soud přikázat škůdci hradit příspěvek na výživu i takové osobě, které 
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zemřelý poskytoval určitá plnění, ač k takovému plnění nebyl ze zákona povinen, 

například bude-li zámožný sourozenec přispívat na výživu svému osamělému a 

nemohoucímu bratrovi, ač mu zákon takovou povinnost nepřikazuje. Nově je však 

škůdce povinen hradit peněžitým důchodem také to, oč přišla třetí osoba, které zemřelý 

bezplatně poskytoval práce v domácnosti nebo závodu. Zmíněné náhrady materiálních 

újem se obvykle poskytují peněžitým důchodem, nicméně zákon připouští, je-li pro to 

důležitý důvod a požádá-li o to poškozený, aby soud přiznal namísto peněžitého 

důchodu odbytné. Podobnou výjimku připouští § 843 německého občanského zákoníku. 

Taková výjimka se pak uplatňuje například bylo-li by příliš náročné vymáhat po škůdci 

částky periodicky, neboť často mění své bydliště nebo žije v zahraničí.
124

  

 

4.5 Zhodnocení nové právní úpravy v porovnání se stávající 

 

 Jak vyplývá z toho, co bylo napsáno v předchozích kapitolách, nový občanský 

zákoník přináší do problematiky ochrany osobnosti a ochrany zdraví velké množství 

změn. Vedle přesnější terminologie došlo zejména k rozšíření osobnostních práv 

člověka, za jejichž nezákonné porušení je možno požadovat náhradu. Jako nejzásadnější 

změnu nové právní úpravy související s ochranou osobnosti člověka a s ochranou jeho 

zdraví však vidím upuštění od odškodňování nemajetkové újmy způsobené ublížením 

na zdraví na základě tabulkových hodnot určených legislativním aktem a jejich 

nahrazení soudcovským uvážením, podobně jako upuštění od paušální náhrady 

přisuzované taxativně vymezeným osobám v případech usmrcení osoby blízké.  

 

Názory na upuštění od bodového ohodnocení újmy na zdraví podle prováděcího 

právního předpisu a takzvaného paušálu za smrt jsou, jak už to zásadních změn bývá, 

různé. Kritici nové úpravě vyčítají zejména snížení právních jistot postižených, kteří 

podle nové právní úpravy nebudou mít zákonem garantovánu minimální míru peněžité 

náhrady za nemajetkové újmy tak, jako jim to zaručuje stávající právní úprava. Dalším 

terčem kritiky je nutnost advokátního procesu, kdy o každé odškodnění nemateriální 

újmy bude muset být veden soudní spor a poškozený nebude mít bez advokáta znalého 
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 Srov. Koch Bernhard A, Bagińska Ewa, Medical liability in Europe: a comparison of selected 

jurisdictions. Boston, [Mass.]: De Gruyter, c2011, s. 270 
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dané problematiky ve sporu se silnějším protivníkem, například poskytovatelem 

zdravotních služeb, šanci uspět, čímž se vymáhání jeho nároků prodraží. A zaznívá také 

názor, že české právní prostředí ještě není dostatečně vyzrálé na to, aby náhrada za 

imateriální újmy způsobené ublížením na zdraví, byla stanovena pouze na základě 

zásady slušnosti bez pomoci určitých tabulek stanovených právním předpisem.
125

 

 

Takové kritické názory však nejsou sdíleny bez rozdílu celou právní veřejností. 

Pro srovnání mohu uvést zejména článek Blanky Tomančákové, „Kolikrát ještě budeme 

diskutovat kolik za lidské utrpení?“, který vznikl jako reakce na výše uvedené názory 

Martina Mikysky. Osobně se domnívám, že nový občanský zákoník práva poškozených 

spíše posiluje, než že by je zbavoval jejich právních jistot. Je sice pravda, že v případě 

usmrcení osoby blízké už nebudou mít pozůstalí automaticky nárok na paušálně 

stanovenou částku, jež má nahradit jejich utrpení. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že 

v souladu s ustanovením § 444 odst. 3 stávajícího občanského zákoníku je zákonná 

náhrada vyplácena i v takových případech, kdy taková výše není zdaleka proporcionální 

k újmě, jakou pozůstalí vytrpěli, či spíše nevytrpěli, a že nový občanský zákoník pouze 

reflektuje fakt, že ne vždy působí úmrtí osoby, o které zákon stanoví, že je osobou 

blízkou, duševní útrapy či utrpení. Naopak soudy budou dle mého názoru spravedlivěji 

reflektovat v konkrétních případech míru duševního utrpení a bude-li to důvodné, mám 

za to, že budou poškozeným přisuzovány částky na minimálně srovnatelné úrovni, jako 

dosud. 

 

Podobně náhrady za nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví budou 

dle mého názoru spravedlivěji reflektovat fakt, že každý případ takového ublížení na 

zdraví je svým způsobem výjimečný, a tak je potřeba k němu přistupovat a posoudit dle 

konkrétních okolností.
126

 Domnívám se, že do doby, než budou posbírána relevantní 

statistická data, podobně jako například v Rakousku, budou české soudy vycházet 

z dosavadní vyhlášky o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění a částek, 

které byly za obdobné újmy přisuzovány dosud, a podle konkrétních okolností 
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 Srov. Mikyska M., Náhrada škody újmy na zdraví podle návrhu nového občanského zákoníku – krok 

kupředu nebo krok zpět?, [Právní rozhledy 22/2008, s. 826] 
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 Srov. Tomančáková B., Kolikrát ještě budeme diskutovat kolik za lidské utrpení, [Právní rozhledy 

3/2009, s. 99] 
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upravovat výše odškodnění tak, aby bylo proporcionální ke způsobené imateriální újmě, 

přičemž usoudí-li že dosavadní tabulkové částky odškodnění jsou pro daný případ 

nedostatečné, adekvátně k daným okolnostem částku zvýší, přičemž nebude vázán 

povinností odůvodňovat, proč se dle jeho názoru jedná o zvlášť výjimečný případ hodný 

mimořádného zřetele.  

 

Co se týče obav ze vzniku advokátního procesu a případného prodražení sporů o 

náhradu nemajetkové újmy způsobené poškozením zdraví, jsem toho názoru, že se 

nedojde k velkým změnám. Nový občanský zákoník je především postaven na principu 

autonomie vůle
127

, tudíž například ze strany poskytovatelů zdravotních služeb 

očekávám spíše větší snahu řešit náhrady újem způsobených poškozením zdraví cestou 

dohody s poškozeným, k čemuž by je mohla vést obava z nejisté výše náhrad 

přiznávaných za tyto újmy soudy, a také snaha zamezit publicitě o daném případu, která 

by je mohla v očích veřejnosti poškodit. Navíc pokud dosud mohla být přisouzena 

částka vyšší, než jakou určuje základní výše ohodnocení ve vyhlášce o odškodnění 

bolesti a ztížení společenského uplatnění, jen jednalo-li se o zvlášť závažný případ 

mimořádného zřetele hodný, bylo přeci v zájmu každého poškozeného, a tudíž de facto 

povinností každého advokáta, dokázat, že právě u něj se jedná o zvlášť závažný případ, 

což na advokáty a jejich znalost dané problematiky kladlo nároky minimálně 

srovnatelné, jako tomu bude po rekodifikaci soukromého práva. 

 

S názorem, že české právní prostředí, popřípadě české soudy, nejsou dostatečně 

vyzrálé na to, aby rozhodovaly spory o náhradu nemajetkové újmy způsobené 

ublížením na zdraví, se taktéž neshoduji. Pokud české právní prostředí a české soudy 

nemají problémy s rozhodováním sporů v případech náhrady nemajetkové újmy za 

zásah do osobnostní integrity například pomluvou, léčením bez informovaného 

souhlasu či v případech nekalé soutěže, nemám důvod se domnívat, že by mělo dělat 

problémy vyčíslení náhrady za nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví. 

 

Nový občanský zákoník a jeho úpravu ochrany osobnosti a ochrany zdraví 

vnímám jednoznačně jako krok vpřed, který nejen že lépe ochrání práva poškozených, 
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 Srov. Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, dostupná na: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova_zprava__leden_2011_.pdf 
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ale Českou republiku také, co se soukromoprávního prostředí týče, přiblíží 

k západoevropským zemím s tradičními a vyspělými soukromoprávními kodexy. 
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Závěr 
 

 

Jedním z cílů této práce bylo podat ucelený přehled o tom, jakým způsobem se 

může soukromoprávní cestou v českém právním prostředí poškozená osoba domáhat 

ochrany osobnosti a ochrany zdraví a jaké nároky ji z takového zásahu do osobnostních 

práv vyplývají.  

 

Zásadním problémem stávajícího občanského zákoníku je určitá 

nesystematičnost a terminologická nejednotnost zákonných ustanovení, která jsou 

věnována ochraně osobnosti a zdraví. Občanský zákoník užívá v oblasti náhrad 

poskytovaných za vytrpěné bolesti a ztížení společenského uplatnění termín náhrada 

škody na zdraví, ačkoliv svou podstatou jsou zmíněné náhrady náhradou za újmy 

imateriální a mají tedy spíše satisfakční povahu. Tato nejednotnost pak v praxi 

způsobila uplatňování nároků na náhrady za vytrpěné bolesti a ztížení společenského 

uplatnění vedle souběžného uplatňování nároků plynoucích z titulu porušení práva na 

ochranu osobnosti fyzické osoby. 

 

Hlavním cílem mé práce tedy bylo popsat, jaký je vzájemný vztah 

občanskoprávních prostředků ochrany osobnosti a ochrany zdraví. Ačkoli ohledně této 

otázky panovaly nejasnosti, byly zde tendence, považovat nároky plynoucí ze škody na 

zdraví za odlišné od nároků plynoucích z titulu zásahu do ochrany osobnosti a byly tedy 

uplatňovány souběžně. Podobné tendence navíc v roce 2007 posílil svým názorem i 

Nejvyšší soud České republiky, nicméně jak právní teorie, tak soudní praxe, postupem 

času dospěly k závěru, že si nároky z porušení osobnostních práv a nároky 

z odpovědnosti za způsobenou škodu na zdraví, v rozsahu odškodnění bolestného a 

ztížení společenského uplatnění, do značné míry konkurují. Jedná se tedy o náhradu 

jedné a téže újmy, tudíž jsou nároky z bolestného a ztížení společenského uplatnění ve 

vztahu speciality k obecným nárokům z porušení osobnostních práv a jejich souběžným 

uplatňováním by jednak docházelo k porušování principu proporcionality z hlediska 

nadhodnocování vzniklé nemajetkové újmy, a také by docházelo k porušování obecné 
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právní zásady ne bis in idem. Porušením zásady ne bis in idem však není souběžné 

uplatnění obou žalob v případech, kdy bylo jedním skutkem zasaženo vedle poškození 

zdraví například ještě porušeno právo na sebeurčení tím, že byl pacient léčen bez 

informovaného souhlasu, případně domáhá-li se nároků, které mu speciální ustanovení 

o náhradě škody na zdraví nepřiznává. 

 

Ve čtvrté kapitole této práce jsem se zabýval otázkou, jaké prostředky ochrany 

osobnosti a zdraví poskytuje člověku nový občanský zákoník, jež vstoupí v účinnost 1. 

1. 2014, a zejména jaké změny lze v oblasti ochrany osobnosti po nabytí účinnosti 

nového občanského zákoníku očekávat.  

 

Nejzásadnější změnou, kterou nový občanský zákoník v oblasti ochrany zdraví 

přinesl, je upuštění od konceptu bodového hodnocení bolesti a ztížení společenského 

uplatnění na základě tabulek, které jsou normativně zakotveny podzákonným právním 

předpisem, podobně jako upuštění od zákonem stanovených paušálních částek 

přiznávaných v případě usmrcení osoby blízké. Napříště tedy bude výši odškodnění 

nemateriálních újem v případech ublížení na zdraví a usmrcení osoby blízké určovat 

soud na základě konkrétních okolností daného případu. Takovýto postup je typický i pro 

západoevropské země s tradičními soukromoprávními kodexy, jejichž úpravu 

odškodňování újem na zdraví jsem srovnával v kapitole třetí této práce. 
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Abstrakt 
 

Újma na zdraví jako zásah do ochrany osobnosti 

 

 Účelem této diplomové práce je popsat, jaké nároky plynou poškozeným 

v případech neoprávněného zásahu do ochrany osobnosti, zejména při újmě na zdraví. 

Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol, přičemž první kapitola uvádí stručný přehled 

právních předpisů, kterými je upraveno právo na ochranu osobnosti a zdraví v České 

republice. 

 

 Druhá kapitola se detailněji zabývá ochranou osobnosti a ochranou zdraví 

fyzické osoby ve stávajícím občanském zákoníku a je teoretickým základem pro další 

kapitoly, když zejména popisuje, co je obsahem práva na ochranu osobnosti a ochranu 

zdraví člověka a kdo jsou aktivně i pasivně legitimované subjekty ochrany osobnosti a 

zdraví. Dále popisuje, v jakých případech jsou zásahy do ochrany osobnosti přípustné a 

zejména jaké jsou prostředky ochrany osobnosti. 

 

 Hlavní část této diplomové práce je zaměřena na vztah peněžitých i 

nepeněžitých nároků plynoucích z neoprávněných zásahů do ochrany osobnosti podle § 

11 a následujících občanského zákoníku a odškodnění bolesti a ztížení společenského 

uplatnění podle § 444 odst. 2 občanského zákoníku, a to jak z pohledu právní teorie, tak 

z pohledu rozhodovací praxe soudů. Zabývá se otázkou, v jakých případech je možné 

souběžné uplatnění žalob na ochranu osobnosti a žalob na náhradu škody na zdraví a 

v jakých případech se jedná o nepřípustné porušení zásady ne bis in idem. Mimoto 

práce obsahuje stručnou komparaci právních úprav odškodňování újem na zdraví u 

zemí, jejichž soukromé právo je tradičně inspirací pro českou soukromoprávní úpravu, a 

také bylo inspirací při tvorbě nového soukromoprávního kodexu. 

 

 Vzhledem ke skutečnosti, že ke dni 1. 1. 2014 nabude účinnosti nový občanský 

zákoník a stávající soukromoprávní úprava se stane de facto historickou, zabývá se 

kapitola čtvrtá této diplomové práce úpravou ochrany osobnosti a ochrany zdraví 

v novém občanském zákoníku. Popisuje, jaké změny v pojetí ochrany osobnosti nový 
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civilněprávní kodex přináší, jakých změn doznají náhrady poskytované za újmu 

způsobenou zásahem do osobnostních práv člověka, zejména do práva na zdraví, ale i 

vzájemným vztahem mezi těmito náhradami. V neposlední řadě se čtvrtá kapitola této 

práce zabývá problematikou sekundárních obětí, kterou nový občanský zákoník přináší, 

a která byla české právní úpravě dosud neznámá. 
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Abstract 
 

Damage to health as an interference with personal rights protection 

 

 The purpose of this thesis is to describe the kinds of claims arising to the 

damaged parties in cases of unjustified interference with personal rights, especially in 

cases of bodily harm. This thesis comprises four chapters, where the first chapter 

provides brief overview of the legislation regulating personality rights and rights to 

protection of health in the Czech Republic.  

 

 Chapter two provides more detailed overview of personality rights and rights to 

protection of health of an individual in the current Civil Code and it also serves as 

theoretical basis for the following chapters. Chapter two especially describes the content 

of personality rights and rights to the health of the individual, and identifies the parties 

entitled to sue and having the capacity to be sued. Chapter two also describes the 

circumstances under which the interference with the protection of personality is 

permissible and also the means of protection of personal rights which the damaged 

individual has. 

 

 The essential part of this thesis is focused on the relation of the (non)pecuniary 

claims arising from the unjustified interference of personal rights protection pursuant to 

sec. 11 and following of the Civil Code and the damages to compensate physical injury 

and social impairment pursuant to sec. 444 par. 2 of the Civil Code, both from the 

perspective of legal theory and the case law. It answers the question under what 

circumstances it is possible to concurrently take action for the protection of personal 

rights and the action for the damages to compensate physical injury and social 

impairment, but also under what circumstances the combination of the two actions 

would be inadmissible violation of the ne bis in idem principle. Furthermore the thesis 

also contains brief comparison of legislation of damages for bodily harm in the Austria, 

Germany and France. 
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 Due to the fact that on 1
st
 January 2014 the new Civil Code shall come into 

force, chapter four of this thesis concentrates on the legislation of personality rights and 

rights to the health protection in the new Civil Code. It describes the modifications to 

the concept of personality rights and damages incurred from the interference therein, 

including the rights to the health protection, but also the relation between the above 

mentioned rights. Finally chapter four of this thesis also focuses on the topic of 

secondary victims as a new concept introduced by the new Civil Code and unknown to 

the existing regulation. 
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