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Úvod
Zdraví a život patří bezesporu mezi nejdůležitější právní statky. Jejich narušení
pak znamená citelný zásah do osobní sféry jedince, a proto je cílem každého
demokratického státu zaručit těmto hodnotám právní ochranu. Újma na zdraví je častým
předmětem právních sporů, a právě jí se věnuje tato práce.
Práce je rozdělena do třech částí. V první popíšu platnou právní úpravu ohledně
újmy na zdraví v České republice, kde se budu zabývat obecným rámcem problematiky
odpovědnosti za újmu na zdraví a předpoklady jejího vzniku, přičemž se zaměřím na
dva nejčastější typy odpovědnosti v této souvislosti. Obecnou, upravenou v § 420, a
současně jednou ze speciálních, kdy újma na zdraví vzniká použitím přístroje či jiné
věci, obsaženou v § 421a občanského zákoníku. V této části se rovněž budu zabývat
jednotlivými nároky plynoucími ze vzniklé újmy na zdraví a způsobem jejich náhrady.
Druhá část se věnuje právní úpravě v Německu, která popisuje obecně deliktní a
smluvní odpovědnost. Konkrétně odpovědnost za újmu na zdraví způsobenou
provedením chybného lékařského zákroku na straně jedné a nedostatečným poučením
na straně druhé. V této části zároveň osvětlím způsob a rozsah náhrady újmy na zdraví v
Německu. V poslední části se budu zabývat komparací jednotlivých právních institutů v
těchto zemích.
Celá práce je komparována se soukromoprávní úpravou de lege ferenda a
zároveň s německou právní úpravou. Ke komparaci jsem si vybrala německou právní
úpravu především z toho důvodu, že nový český občanský zákoník (dále NOZ) z ní z
velké části vychází, a proto by mohlo docházet k postupnému sbližování právních úprav
těchto států.
K újmě na zdraví dochází z velké části při poskytnutí zdravotní péče. Jelikož
přibývá případů s lékařskou odpovědností za chybné provedení lékařského zákroku a
následnou možností na požadování materiálního vyrovnání právní cestou, budu se ve
své práci rovněž věnovat újmě na zdraví způsobenou poskytnutím lékařské péče a
způsobu a rozsahu její náhrady v obou právních řádech.
Tato práce si stanovuje za cíl zjistit odlišnost nebo shodu právních úprav újmy
na zdraví v obou zemích, a případně definovat jaká se zdá být vhodnější. Práce se dále
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pokusí stanovit, jaké hlavní změny přinese NOZ v České republice a zda tyto změny
odstraňují současné nedostatky a posouvají právní úpravu správným směrem.
K nalezení odpovědi na položené otázky práce užívá metody komparace s právní
úpravou de lege ferenda a Německa.
Práce vychází z primárních i sekundárních zdrojů. Jako hlavní zdroje pro získání
komparativního pohledu posloužila judikatura a komentované znění zákonů. Dalším
zdrojem byly některé časopisecké články věnující se dané problematice. Pro druhou část
diplomové práce byly důležitým zdrojem přednášky pořádané na právnické fakultě na
mnichovské univerzitě.

1 Újma na zdraví v českém právu
1.1 Občanskoprávní odpovědnost
Odpovědnost lze vnímat jako povinnost strpět následky svého jednání, které
způsobilo porušení povinnosti stanovené právními normami. Na občanskoprávní
odpovědnost existuje mnoho názorů. V širším smyslu lze odpovědnost chápat jako
společensky žádoucí a právně relevantní reakci osob na požadavek chovat se v souladu
s právem, v užším smyslu pak jako následnou právní povinnost, která vzniká buď
porušením primární právní povinnosti, nebo jako důsledek objektivního stavu újmy,
spojeného s požadavkem na jeho kompenzaci.1 V občanském právu rozlišujeme různé
druhy odpovědností a právě jednou z nich je odpovědnost za škodu, které se tato práce
věnuje, konkrétně újmou na zdraví. Odpovědnost za škodu má za úkol chránit jak
fyzické, tak právnické osoby před nežádoucím jednáním, kterým by jim byla způsobena
škoda na majetku či na nehmotných statcích.

1.1.1 Funkce a třídění odpovědnosti
Odpovědnost plní několik funkcí. V prvé řadě zaujímá odpovědnost prevenční
funkci, která slouží k předcházení vzniku škody. Toto prevenční působení však k
důsledné ochraně právních vztahů není dostačující, jelikož ke škodám bude vždy
1

ELIÁŠ, Karel. Občanský zákoník: velký akademický komentář: úplný text zákona s komentářem,

judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. Praha: Linde, 2008. 1. sv. s. 770.
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docházet. Proto je poskytována na základě právní úpravy v občanském právu
poškozeným náhrada škody, kterou má za povinnost poskytnout škůdce. V tomto
případě mluvíme o reparační neboli satisfakční funkci občanskoprávní odpovědnosti.
Jako poslední lze uvést funkci represivní, která spočívá v tom, že za porušení právní
povinnosti následuje sankce.
Pojem odpovědnosti má dvě základní koncepce, z nichž ta historicky starší se
nazývá odpovědností za zavinění. Jde o odpovědnost subjektivní povahy, neboť škůdce
odpovídá za vzniklou škodu a je povinen k její náhradě pouze tehdy, pokud jsou
splněny všechny podmínky. Těmito podmínkami jsou: porušení právní povinnosti,
vznik škody, příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody a právě
zavinění jednajícího. Tato subjektivní odpovědnost je pojímána jako subsidiární vedle
druhé koncepce odpovědnosti, která se vytvořila hlavně ve francouzském prostředí a je
označována jako teorie rizika.2 Jde o to, že v tomto případě škůdce neodpovídá za vznik
škody, kterou způsobil svým zaviněním, nýbrž za škodu, která vznikla jako důsledek
nějaké činnosti, jež představuje vysoké riziko vedoucí k rozsáhlé škodě. Tuto koncepci
lze nazývat jako odpovědnost za riziko neboli objektivní, která představuje speciální
případy odpovědnosti. Tato koncepce může být ve formě odpovědnosti absolutní, kdy
není možné zproštění nebo relativní, kde po splnění podmínek stanovených zákonem je
možná exkulpace.

1.1.2 Prevenční povinnost
Při občanskoprávní odpovědnosti klade občanský zákoník důraz na prevenční
povinnost neboli povinnost předcházet škodám. Úprava obsahuje jak generální, tak
speciální prevenci v konkrétním případě.
Generální prevence je zahrnuta v § 415 OZ, který ukládá každému právní
povinnost chovat se takovým způsobem, aby nedocházelo ke škodám na zdraví,
majetku, přírodě a životním prostředí. Adresátem této právní normy jsou všichni
účastníci občanskoprávních vztahů, tzn. jak fyzické, tak právnické osoby. Toto
ustanovení neznamená však pouze právní povinnost každého chovat se tak, aby
nevznikla škoda jemu, ale rovněž, aby nevznikla škoda někomu jinému. Tato právní
2

ELIÁŠ, Karel. Občanský zákoník: velký akademický komentář: úplný text zákona s komentářem,

judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. Praha: Linde, 2008. 1. sv. s. 771.
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povinnost stanovuje jednak povinnost jednat způsobem uloženým zákonem či smluvně
a současně si počínat obecně tak, aby nedocházelo ke škodám. Porušení této prevenční
povinnosti je deliktem a zakládá po splnění ostatních předpokladů povinnost k náhradě
škody. Porušením tohoto ustanovení by tedy bylo i nedodržení pravidel sportovní hry
hráče, který by tím způsobil škodu jinému hráči, a proto by se jednalo o porušení právní
povinnosti zakládající odpovědnost za škodu.3 Aplikace tohoto ustanovení by však
připadala v úvahu i tehdy, pokud by žádný právní předpis neupravoval jednání v
konkrétním případě, ale škůdce si nepočínal tak, aby nedošlo ke škodě. Judikatura tak
stanovila, že lyžař odpovídá za újmu na zdraví, kterou svou rychlou a neopatrnou
rychlostí způsobil lyžaři jinému. Lyžař musí i přes neexistenci právní úpravy dávat
pozor a udržovat dostatečnou vzdálenost mezi ostatními lyžaři a musí také dodržovat
takovou rychlost, aby byl schopen zastavit a vyhnout se srážce s ostatními.4 Na
generální prevenci navazuje § 419 OZ, kdy ten, jenž odvrátil škodu hrozící jinému, má
za podmínek stanovených v § 419 OZ právo na náhradu vynaložených nákladů i škody,
kterou při tom utrpěl.5
Na rozdíl od generální prevence občanský zákoník upravuje také prevenci
speciální v § 417 OZ jakožto povinnost osobě, které škoda hrozí. Základem tohoto
ustanovení je myšlenka, že každý je sám za sebe i za svůj majetek odpovědný. Zákon
vyjadřuje, komu škoda hrozí, aby se zasadil o její odvrácení a to tak, aby mu škoda buď
nevznikla vůbec anebo aby její rozsah, který hrozil, byl zmírněn. Ohrožený není však
oprávněn zakročit neomezeným způsobem, nýbrž způsobem přiměřeným okolnostem.
Za kritéria jednání ohroženého jsou považovány daná situace, zdroj a intenzita ohrožení,
ale také jaké jsou možnosti a schopnosti ohroženého. Na tuto situaci navazuje i § 128
odst. 1, na jehož základě je umožněno ohroženému použít i cizí věc, pokud by se
jednalo o stav nouze.6 Občanský zákoník speciální prevencí rovněž zakládá právo
ohroženého v případě hrozící závažné škody zvláštní právo na soudní ochranu.
Podmínkou pro uplatnění tohoto práva, aby soud uložil opatření vhodné a přiměřené k
zamezení hrozící škody je to, že vznik škody teprve hrozí, avšak nenastal. Ohrožený je
3

Viz Rozsudek NS ČR ze dne 17. 12. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1960/2002
Viz Rozhodnutí Krajského soudu v Brně sp. zn. 21 Co 27/1977 publikované v KRÁLÍK, Michal. K
právní odpovědnosti lyžařů za úrazy na lyžařských drahách. Bulletin advokacie. 2006, č. 11-12, s. 57-65.
Dostupné také z WWW: <http://cak.cz>
5
ELIÁŠ, Karel. Občanský zákoník: velký akademický komentář: úplný text zákona s komentářem,
judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. Praha: Linde, 2008. 1. sv. s. 778.
6
Ibid., s. 781
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oprávněn domáhat se u soudu o vydání tohoto opatření i v případě, kdy jde o činnost,
která je úředně schválená.7 Otázkou však v tomto případě je, co si můžeme představit
pod pojmem hrozící závažná škoda. Jako příklad uvádím situaci, kdy strom na
sousedním pozemku je mohutný takovým způsobem, že při silném větru naráží do
vedlejšího domu, a tím hrozí jeho poškození.8

1.1.3 Úprava odpovědnosti de lege ferenda
Problematika odpovědnosti za škodu je ve schváleném návrhu nového OZ
upravena zcela odlišným způsobem. Je obsažena v hlavě III. pod názvem závazky z
deliktů. Celý text nového OZ se poměrně vyhýbá pojmu odpovědnost a nahrazuje jej.
Za základní východisko je stejně jako v § 420 účinného OZ považována povinnost
nahradit újmu způsobenou škůdcem zaviněně, přičemž se presumuje nedbalost. Z toho
vyplývá, že pokud poškozený tvrdí, že škůdce újmu zavinil úmyslně či svou hrubou
nedbalostí, musí to rovněž prokázat.
V prvním oddíle NOZ upravuje základní ustanovení, kde také výslovně zavádí
vyloučení možnosti zprostit se povinnosti náhrady škody jednostranným prohlášením
škůdce. Takové prohlášení může mít však formu oznámení hrozícího nebezpečí. Jako
příklad uvedu nápis na vstupu na pozemek: „Pozor, pes!“, čímž vlastník pozemku
upozorňuje na nebezpečí vstupu na jeho pozemek. Pokud ale jeho pes způsobí újmu na
zdraví poškozeného, který z jakéhokoliv důvodu na pozemek vstoupí, nemůže se
pouhým nápisem zprostit odpovědnosti za újmu na zdraví způsobenou jeho psem. NOZ
plně nenavazuje na úpravu ohledně vzdání se práva na náhradu škody vzniklého v
budoucnosti, avšak v § 2759 vylučuje možnost vzdání se práva na náhradu škody, která
by byla způsobena úmyslně či hrubou nedbalostí. V případě poškození přirozených práv
se práva na náhradu však nemůže zbavit ani v případě, pokud by byla škoda způsobena
nedbalostí. Dále je nově vloženo ustanovení, kdy okolnost, že ten, co na sebe vědomě
převzal riziko nebezpečí oběti, i když neprozřetelným způsobem, nelze považovat za
vzdání se práva na náhradu škody. Jde o to, že pokud je například založen požár a v
důsledku záchrany věcí souseda poškozenému vznikne újma na zdraví, neznamená to,
že by se poškozený tím, že vzal na sebe riziko oběti, vzdal práva na náhradu újmy na
7

KRATOCHVÍL, Zdeněk. Nové občanské právo. Praha: Orbis, 1965, s. 558.
ELIÁŠ, Karel. Občanský zákoník: velký akademický komentář: úplný text zákona s komentářem,
judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. Praha: Linde, 2008. 1. sv. s. 781.
8
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zdraví, která mu byla způsobena v důsledku požáru, vůči tomu, kdo požár založil. Tento
§ 2760 obsahuje výraz „neprozřetelně“, který se dá vykládat tak, že osoba na sebe
převzala riziko nebezpečí oběti z důvodu strachu, afektu, úleku či že daná osoba jednala
v této situaci ukvapeně, nerozumně, v afektu apod.9
Co se týče prevenční povinnosti upravené v prvním oddíle, tak je zachována
obecná prevence vycházející z § 415 OZ. Nově je jen doplněna v § 2763 nového OZ
povinnost škůdce oznámit porušení povinnosti bez zbytečného odkladu tomu, komu
může vzniknout z tohoto porušení újma. Poškozený se pak nemůže domáhat náhrady
škody, které po oznámení mohl zabránit. Odlišně v novém OZ je však pojata speciální
prevence, která na rozdíl od dosavadní právní úpravy nezakládá zakročení k odvrácení
hrozící škody jako povinnost, jelikož ze zásady autonomie vůle vyplývá, že každý si se
svým majetkem může nakládat způsobem, který on sám uzná za vhodný. Samozřejmě
pod podmínkou, že tím nezasahuje do práv někoho jiného. Poškozený potom ovšem
nemá právo na náhradu škody, která mu vznikla z důvodu jeho nekonání a které mohl
zabránit.10
Další důležitou změnu můžeme v nové úpravě OZ vidět v opuštění pojetí
jednotné úpravy civilního deliktu. NOZ tedy v druhém oddíle rozlišuje smluvní a
mimosmluvní náhradu škody. Stejnou právní úpravu můžeme dnes vidět v německém
občanském zákoníku (BGB). Rozdílem mezi NOZ a dosavadní právní úpravou je v
pojetí zavinění jako předpokladu ke vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou
porušením zákonné povinnosti. Zavinění se totiž v případě nového OZ vytýká přímo
jako podmínka vzniku povinnosti nahradit škodu, kdežto v § 420 odst. 3 OZ je zavinění
až jako exkulpační důvod.11 Tento oddíl zároveň upravuje zvláštní případy
odpovědnosti, přičemž některé ze skutkových podstat jsou vypuštěny12. NOZ však
upravuje i nové skutkové podstaty, které v dosavadní právní úpravě OZ nejsou vůbec

9

ELIÁŠ, Karel; HAVEL, Bohumil. Osnova občanského zákoníku. Osnova zákona o obchodních
korporacích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 448.
10
Ibid., s. 448
11
Ibid., s. 450
12
škoda z provozu zvlášť nebezpečného či škoda způsobená při výkonu veřejné moci některé přejaty z
aktuální právní úpravy
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upraveny13, případně přebírá ze zvláštního zákona jako je tomu u škody způsobené
vadou výrobku.
Jako pozitivní u nového OZ shledávám systematické oddělení náhrady újmy na
zdraví a životě člověka, jelikož se jedná o velmi důležitý právem chráněný zájem, které
jsou upraveny v třetím oddílu a v druhém pododdílu.

1.2 Újma na zdraví
Škoda v občanském právu obecně znamená majetkovou újmu, která vznikla z
důvodu porušení povinnosti škůdcem v majetkové sféře poškozeného a kterou lze
objektivně vyjádřit v penězích. Pokud však mluvíme o újmě na zdraví, jedná se na
rozdíl od obecné škody na majetku osoby o jakýsi specifický druh, který se chápe jako
škoda. Při újmě na zdraví můžeme rozlišovat majetkovou újmu spočívající ve ztrátě na
výdělku nebo důchodu, v nákladech na léčení, v nákladech pohřbu a v nákladech na
výživu pozůstalých a újmu nemajetkovou, která může mít buď podobu bolestí, nebo
ztížení společenského uplatnění.14
K újmě na zdraví dochází tehdy, pokud z jakéhokoliv důvodu, byť se nejedná o
porušení právní povinnosti, dojde k objektivnímu zhoršení zdravotního stavu fyzické
osoby. K újmě na zdraví tak může dojít vedle obecného porušení právní povinnosti
škůdcem včetně případu, kdy poskytovatel zdravotní péče způsobí újmu na zdraví
pacientovi v důsledku chybného postupu, i v případě, že poskytovatel postupoval lege
artis. Újma na zdraví může být tedy rovněž způsobena, i když k žádnému porušení
právní povinnosti nedojde, jako je tomu např. i u použití přístroje jako zvláštní případ
odpovědnosti.

1.2.1 Subjekty odpovědnosti újmy na zdraví
V případě odpovědnosti za újmu na zdraví je subjektem odpovědným za náhradu
škody zpravidla zdravotnické zařízení, jehož zaměstnanec chybně provedl lékařský
zákrok pacientovi a tím mu způsobil újmu na zdraví. Vyplývá to z § 420 odst. 2 OZ,
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škoda způsobená zvířetem, škoda způsobená věcí včetně škody zřícením budovy nebo jejím
odloučením její části, škoda způsobená informací nebo radou
14
ELIÁŠ, Karel. Občanský zákoník: velký akademický komentář: úplný text zákona s komentářem,
judikaturou a literaturu podle stavu k 1. 4. 2008. Praha: Linde, 2008. 1. sv. s. 797.
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neboť zdravotnické zařízení odpovídá i za jednání svého zdravotnického personálu
jakožto osob, které jsou k činnosti poskytnutí zdravotní péče použity. Zdravotnické
zařízení může však poté na lékaři, jenž se pochybení dopustil, vymáhat náhradu jemu
vzniklé škody v souladu s pracovněprávními předpisy. Existují však případy, kdy lékař
bude odpovídat za své pochybení i tehdy, když je zaměstnancem zdravotnického
zařízení. To se stává v případě, když lékař svým jednáním podstatně vybočuje z rámce
pracovních povinností, dopouští se tzv. excesu.15
Pokud však poskytuje zdravotní péči lékař sám ve své soukromé ordinaci či
ambulanci nebo několik lékařů, kteří se za tímto účelem spojí v neformální sdružení,
pak odpovídá za vzniklou újmu na zdraví pacientovi tento lékař či lékaři.
Dalším subjektem odpovědným za náhradu škody na zdraví může být také
příspěvková organizace či obchodní společnost, která je provozovatelem zařízení.

1.2.2 Předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu na zdraví
I v oblasti povinnosti nahradit újmu způsobenou na zdraví se vyskytují oba
druhy odpovědnosti, které jsem uvedla výše. Škůdce je povinen poškozenému nahradit
škodu, kterou způsobil porušením své právní povinnosti a pokud jsou splněny další
podmínky, kterými jsou vznik škody, příčinná souvislost mezi porušením a vznikem
škody a zavinění. V tomto případě jde o povinnost subjektivní povahy. Druhá je
odpovědnost objektivní, která je upravena zvláštními ustanoveními, kdy k újmě na
zdraví může dojít na základě škodné události, tedy jak bez zavinění, tak i bez deliktu.
Co se týče důkazního břemena, tak poškozený musí vždy prokázat, zda škůdce porušil
svou právní povinnost nebo došlo ke škodné události, která měla za následek vznik
škody, dále příčinnou souvislost a vznik a výši škody. Oproti tomu škůdce se důkazem
může exkulpovat a tím prokázat, že vzniklou újmu na zdraví nezavinil, což vyplývá z §
420 odst. 3 OZ. Poškozený tedy není povinen prokazovat zavinění, pokud jde o prostou
nedbalost, jelikož § 420 odst. 3 OZ zahrnuje její presumpci. Pokud však poškozený
tvrdí, že škůdce újmu zavinil úmyslně či z hrubé nedbalosti, musí toto tvrzení sám
dokázat.

15

HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR,
a. s., 2011. s. 31.
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Obecně můžeme tedy konstatovat, že pro vznik újmy na zdraví musí být splněny
tyto předpoklady:
1) Vznik škody poškozenému
2) Příčinou vzniku škody je chování škůdce
3) Škůdce se dopustil porušení právní povinnosti, tj. jednal protiprávně
4) Škůdce vznik škody zavinil

1.2.2.1 Právní delikt a zákonem kvalifikovaná škodní událost
Újma na zdraví může být důsledkem jak protiprávního jednání či protiprávního
činu škůdce, tak i škodné události. Protiprávnost spočívá ve faktickém jednání
představující konání či opomenutí, které porušuje právní povinnost. Jednání se obecně
definuje jako projev vůle ve vnějším světě. Z této definice vyplývá, že protiprávnosti je
možné dosáhnout pouze u jednání osoby. Pokud škodu způsobí např. působení
přirozených sil, není možné uvažovat o protiprávnosti. O protiprávní jednání by nešlo
ani v případě, pokud by k tomu byl jednající donucen, jelikož by nejednal na základě
své vůle nebo pokud by jednající nebyl způsobilý k právním úkonům, což je upraveno v
§ 422 odst. 1 a § 423 OZ. Jelikož protiprávnost zakládá rozpor s objektivním právem,
tak není rozhodující, zda došlo k porušení zákonné či smluvní povinnosti.16
Ke vzniku újmy na zdraví tedy může dojít protiprávním jednáním. V případě
poskytování zdravotní péče půjde nejčastěji o to, že lékař nepostupoval lege artis. Tento
následek může být ovšem vyvolán tím, že lékař poruší jinou povinnost, kterou má
vzhledem k pacientovi, a to např. povinnost informovat. Na druhé straně může být
škoda na zdraví způsobena zákonem preferovanou škodnou událostí. V případě újmy na
zdraví je typická újma způsobená okolností, která má původ v povaze přístroje nebo
jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito (§ 421a OZ).

1.2.2.2 Vznik škody
Dalším nezbytným předpokladem pro vznik povinnosti náhrady újmy na zdraví
je, že k takové škodě skutečně dojde. Co se týče pojmu újma na zdraví, jde o výraz
těžko definovatelný. Definice škody vychází z občanskoprávní teorie a soudní praxe.
16

ELIÁŠ, Karel. Občanský zákoník: velký akademický komentář: úplný text zákona s komentářem,
judikaturou a literaturu podle stavu k 1. 4. 2008. Praha: Linde, 2008. 1. sv. s. 796.
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Škoda je tak chápána jako každá materiální újma, kterou lze objektivně vyjádřit penězi.
V případě újmy na zdraví se jedná o nemajetkovou újmu, kterou občanský zákoník
nezahrnuje pod pojem škody. De lege ferenda však NOZ chápe pojem škody šířeji a
rozumí jím jak majetkovou, tak nemajetkovou újmu.17 Ke vzniku újmy na zdraví může
dojít z různých důvodů. Typickým příkladem je neúspěch léčby, např. pokud nedojde k
očekávanému zlepšení či podstoupená operace neodstraní zdravotní problémy
nemocného.
Pokud dojde k újmě na zdraví, tak poškozenému vzniká zvláštní komplex práv
na její náhradu, resp. na její zmírnění.18 Jak se v práci výše zmiňuje, v případě újmy na
zdraví můžeme rozeznávat újmu majetkové a nemajetkové povahy. První kategorii lze
označovat jako hmotnou škodu. Za prvé se do ní řadí účelné náklady spojené s léčením,
které souvisejí nejenom se zlepšením zdravotního stavu poškozeného, ale také např. s
jeho stravováním, pokud je potřeba speciální stravy nebo s cestou do zdravotnického
zařízení. Dále se sem řadí náklady na pohřeb, které se hradí tomu, kdo je vynaložil.
Tyto dva druhy hmotné škody můžeme řadit do skutečné škody, zatímco ztrátu na
výdělku či důchodu a usmrcení osoby, která poskytovala výživu lze zařadit pod ušlý
zisk.
Druhá kategorie neboli nemajetková újma na zdraví se též nazývá újmou
imateriální. Do ní spadá újma způsobená poškozenému v podobě bolesti, kdy bolestí se
rozumí každé tělesné a duševní strádání způsobené újmou na zdraví osobě, která tuto
újmu utrpěla.19 V tomto případě by tedy újmou na zdraví nebyla jen fyzická bolest,
nýbrž i psychická, způsobená například zohyzdněním těla jako důsledek kosmetického
operačního výkonu. Pod druhou kategorii se dále řadí újma spočívající ve ztížení
společenského postavení, která může mít podobu jakéhokoli zásahu do rodinného či
osobního života poškozeného, jež omezuje jeho způsob života a příležitosti, mající před
tímto zásahem.

17

ŠVESTKA, Jiří et al. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní a aktualizované vyd. Praha: Wolters Kluwer
ČR, 2009. s. 399.
18
Ibid., s. 402.
19
Viz § 2 vyhlášky pod č. 440/2000 Sb.
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1.2.2.3 Příčinná souvislost
Příčinná souvislost neboli kauzální nexus musí být prokázán mezi protiprávním
jednáním škůdce popř. škodnou událostí a vznikem škody jako nezbytný prvek
odpovědnosti za újmu na zdraví. Důležité je, aby protiprávní jednání či škodní událost
byly v jednom sledu. Poškozený tedy musí prokázat, že jednání škůdce bylo skutečnou
příčinnou vzniku újmy na zdraví. Zkoumání příčinné souvislosti v oblasti poskytování
zdravotnické péče je však velice složité, jelikož je těžké zjistit, zda by škodlivý následek
nenastal i bez konání či opomenutí lékaře. Z tohoto důvodu se ustanovují pro zjištění
příčinné souvislosti v tomto případě znalci.
Další komplikace nastává tehdy, pokud je zjištěno, že škodlivý následek je
způsoben několika vzájemně souvisejícími protiprávními úkony. Jaké příčiny jsou pak
považovány za hlavní a jaké za podružné? Jako příklad lze uvést to, že pacientovi má
být operována levá ledvina, ale jeho lékař odjede a chybně pro přejímajícího lékaře
zapíše, že má u pacienta provést operaci pravé ledviny. Tento přejímající lékař před
operací provede vyšetření pacienta a rovněž určí, že má být operována pravá ledvina.
Při operaci pak další dva lékaři, kteří byli pro ni vybráni, operovali taktéž pravou
ledvinu pacienta. Je otázkou kdo v takovém případě pak odpovídá za tuto chybu, kterou
opakovalo několik lékařů po sobě. V tomto případě by za nejdůležitější příčinu bylo
považováno jednání dvou operatérů, přestože jejich pochybení nebylo o tolik závažnější
než ty předtím. Nejvyšší soud ohledně této problematiky vydal rozhodnutí, ve kterém
konstatoval: „Ve vzájemné souvislosti jevů má každý následek několik vzájemně
souvisejících příčin, stejně tak jako každá příčina má několik vzájemně souvisejících
následků. Každá příčina je dále následkem jiných příčin a následek příčinou jiných
následků. V řadě vzájemně souvisejících příčin, které způsobují určitý následek, nejsou
všechny příčiny stejně významné. Některé z nich jsou důležitější (hlavní příčiny) a pro
určitý následek rozhodující, jiné jsou méně významné, ale pro určitý následek nutné,
další jsou podružné, pro následek nevýznamné. Posouzení, které příčiny jsou hlavní a
které jsou podružné, je věcí hodnocení všech okolností konkrétního případu, jestliže je
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protiprávní úkon jednou z příčin skutečně vzniklé škody, a to jednou z hlavních příčin,
je dána příčinná souvislost mezi ním a vzniklou škodou.“20
Co se týče příčinné souvislosti ohledně způsobené újmy na zdraví, tak ta musí
být bezpečně prokázána. Nestačí tedy pouhá pravděpodobnost, že určité konání či
opomenutí mohlo mít za následek vznik újmy na zdraví. Judikatura českých soudů na
této podmínce stoprocentního prokázání příčinné souvislosti trvá a uvádí: „Příčinná
souvislost mezi zaviněným protiprávním jednáním žalovaného a vznikem škody na
zdraví musí být bezpečně prokázána, nestačí tu pouhá pravděpodobnost. Pokud
některou ze skutečností, jež přicházejí v úvahu jako příčiny vzniku škody, bez nichž by
škodlivý následek nebyl nastal, je třeba posoudit z toho hlediska, zda šlo o jednání nebo
opomenutí protiprávní, potom důkazní povinnost ohledně protiprávního úkonu i
příčinné souvislosti má poškozený žalobce. Hledisko časové souvislosti mezi porušením
právních povinností škůdce a skutkovou událostí, z níž vznikla škoda, není samo o sobě
rozhodující; věcná souvislost příčiny a následku je rozhodující, zatímco časová
souvislost napomáhá při posuzování věcné souvislosti.“21 Tuto podmínku užívanou při
rozhodování o odpovědnosti za újmu na zdraví kritizoval Ústavní soud, který uvedl v
rámci jednoho rozhodnutí, které však nemělo dopad na meritorní posouzení věci, že na
základě této podmínky se pak stává prokázání příčinné souvislosti velice obtížné až
nemožné a výrazně oslabuje postavení poškozeného. Důvodem je, že v lékařských
postupech je dokazování příčinné souvislosti velmi složité, jelikož podstatou lékařství je
vstupovat do celého řetězce příčin a následků, do procesů, které probíhají v lidském
organismu, a vnějším zásahem tyto procesy ovlivňovat, měnit jejich směr, působení atd.
Tímto je vlastně sám zásah lékaře změnou přirozeného běhu věcí v lidském těle a
zasahuje tím do komplexních vztahů příčin a následků. V podstatě se pak zdá být
nemožné prokázat, že opomenutí lékaře, který nezvolil správný postup, vedlo ke vzniku
škodlivého následku. Ústavní soud ve svém rozhodnutí dále odkazoval na řešení této
situace v právních řádech common law, které vytvořily doktrínu tzv. ztráty šance či
ztráty očekávání, jež vychází z toho, jaké by v případě lékařského postupu lege artis
byly šance na úplné vyléčení, odvrácení smrti či prodloužení života pacienta o určitou
dobu. Podle názoru Ústavního soudu toto řešení více odpovídá ideji spravedlivého
20

5 Cz 39/1965 cit. dle HOLUB, Milan et al. Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním,
obchodním a správním: Praktická příručka. 2. vydání. Praha: Linde, 2004, s. 18.
21
Rozsudek NS ČR ze dne 27. 9. 1990, sp. zn. 1 Cz 59/90 (R 21/1992).
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řešení následků majících původ ve vztahu pacient – lékař.22 Ústavní soud tak vyslovil
názor, že české judikatuře nic nebrání v tom, aby požadavek stoprocentně prokazované
příčinné souvislosti přehodnotila a přijala adekvátnější a realističtější výklad
„způsobené škody“, který by vyrovnal slabší postavení poškozených.23
Je otázkou jak se dosud praktikované pravidlo judikaturou českých soudů bude
nadále uplatňovat, jelikož pojem příčinné souvislosti není zákonem nikde definován a je
tedy na soudech, jak prokázání příčinné souvislosti vyloží.
Zároveň se při dokazování příčinné souvislosti musí vzít v potaz okolnost, že ji
nelze vyloučit jen z toho důvodu, že protiprávní jednání škůdce dovršilo již stávající
nepříznivý zdravotní (duševní stav) poškozeného.24

1.2.2.4 Zavinění
Zavinění se definuje jako „psychický či vnitřní vztah odpovědného subjektu k
jeho vlastnímu úkonu, který je v rozporu s objektivním právem, tj. k jeho protiprávnímu
úkonu, jakož i ke škodě jako následku tohoto protiprávního úkonu, přičemž je založeno
na spojení prvku vůle a vědění“.25
V oblasti újmy na zdraví je zavinění potřeba pouze v případě subjektivní
odpovědnosti, kdy ke vzniku povinnosti náhrady újmy postačuje prostá nedbalost. V
případě poskytování zdravotní péče lze jako příklad prosté nedbalosti, kterou trestní
právo kvalifikuje jako nevědomou, uvést provedení léčebného zákroku na základě
chybné diagnózy, kdy lékař si svou chybu neuvědomil, i když vzhledem k jeho povolání
ji vědět mohl a měl. I přesto se však v praxi může stát, že zavinění ohledně chybné
diagnózy lékaře, nebude prokázáno. „Samotný omyl v diagnóze nelze bez dalšího
označit za nedbalé jednání lékaře. Bude tomu tehdy v tom případě, pokud lékař
bezdůvodně nevyužil dostupných diagnostických možností ke zjištění správné

22

TĚŠINOVÁ, Jolana; ŽĎÁREK, Roman; POLICAR, Radek. Medicínské právo. 1. vyd. Praha: C. H.
Beck, 2011. s. 338-40.
23
ŠUSTEK, Petr. Kolize osobnostních hodnot v kontextu případu Colaková a Tsakiridis proti Německu
optikou německé a české právní doktríny. Jurisprudence. 2012, č. 7/8, s. 26 – 32.
24
Rozhodnutí NS ze dne 27. 9. 1990, sp. zn. 1 Cz 59/90 publikované pod Rc 21/92 ve Sbírce.NS, 1992. č.
6, s. 235.
25
ŠVESTKA, Jiří et al. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní a aktualizované vyd. Praha: Wolters Kluwer
ČR, 2009. s. 413.
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diagnózy.“26 V tomto případě nemůže škůdce tvrdit, že pokud by byl poškozený zcela
zdráv, pak by jeho protiprávní jednání nezpůsobilo škodlivý následek, který nastal. Za
příklad lze uvést operaci pacienta, který utrpěl dopravní nehodu, při které si rozbil
hlavu. Pacient tedy vstoupil do zdravotnického zařízení už tehdy, kdy trpěl určitými
bolestmi hlavy. Lékař pacientovi po krátké prohlídce sešil hlavu a to bylo vše. Pacient
však ještě ten den umřel z důvodu pohmoždění mozku. V tomto případě se však škůdce
nemůže dovolávat toho, že pokud by pacient byl zdravý (neměl by pohmožděný
mozek), pak by k jeho úmrtí nedošlo. Tato okolnost, že pacient vstupuje do
zdravotnického zařízení už ve zhoršeném zdravotním stavu, nepřerušuje sama o sobě
příčinnou souvislost mezi případným nesprávným postupem a nastalou újmou. Žalující
však musí současně dostatečně prokázat, že nepříznivý stav pacienta nebyl ještě v
takové fázi, kdy by mu ani správný postup lékaře nepomohl.27
Ústavní soud ve svém rozhodnutí vymezil tři důležité faktory, na základě
kterých lze posoudit míru zavinění. Těmito faktory jsou: závažnost způsobené škody,
tedy zda byly zasaženy či poškozeny životně důležité orgány, možnost vyléčení či
eliminace způsobené škody a míra zavinění jednajícího lékaře, neboli nakolik došlo k
odchýlení se od postupu lege artis.28

1.2.3

Obecná odpovědnost
V případě obecné odpovědnosti za škodu na zdraví při poskytování zdravotní

péče rozlišujeme dva druhy odpovědnosti, a to odpovědnost za porušení právní
povinnosti, která se řídí § 420 OZ a odpovědnost za újmu způsobenou neoprávněným
zásahem do osobnostních práv pacienta zakotvená v § 11 OZ. Tato obecná odpovědnost
se uplatní vždy, když speciální právní úprava nestanoví něco jiného. Tato dvojkolejnost,
kdy poškozený může nezávisle na sobě podat dvě žaloby vůči škůdci ohledně náhrady
újmy na zdraví a přiměřeného zadostiučinění v penězích za zásah do práva na ochranu
osobnosti, by měla být odstraněna NOZ.29
26

Usnesení NS ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 7 Tdo 219/2005 publikované v Souboru trestních rozhodnutí
NS, 2005. sv. 14, T-784
27
HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR,
a. s., 2011. s. 144.
28
Nález ÚS ze dne 29. 9. 2005, sp. zn. III. ÚS 350/03
29
MERVARTOVÁ, Martina. Právní aspekty odpovědnosti lékaře a zdravotnického zařízení.
Zdravotnictví a právo. 2010, č. 9, s. 23.
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Odpovědnost ohledně poskytování zdravotní péče je obecnou odpovědností dle §
420 OZ. V minulé době se objevily tendence označovat lékařský zákrok za provozní
činnost, což by znamenalo, že by pak lékař resp. zdravotnické zařízení odpovídalo za
vzniklou újmu na zdraví i tehdy, kdyby postupoval při poskytování zdravotní péče lege
artis. Provozní činnost lze definovat jako soustavně prováděnou činnost, která je
organizována právnickou, popř. fyzickou osobou v určitém provozu.30 Současná
judikatura však toto ustanovení chápe restriktivně a proto dospěla k závěru, že
poskytování lékařské péče není provozní činností, jelikož se jedná o specifickou
činnost, jež spočívá ve zvýšeném riziku škod na zdraví pacientů. Neuplatňuje se zde
tedy absolutní odpovědnost. Lékař resp. zdravotnické zařízení bude za daný zákrok
odpovídat v takovém případě, pokud újma na zdraví pacienta bude mít příčinu v tomto
zákroku a odpovědnost bude naopak vyloučena tehdy, pokud bude lékařský zákrok
proveden lege artis.31 Pokud by tomu tak bylo, potom by zdravotnické zařízení
odpovídalo za jakékoliv riziko, což ale není možné, jelikož samotné provedení
lékařského zákroku je vždy spojeno s určitým rizikem.
V případě obecné odpovědnosti za porušení právní povinnosti lze v souvislosti s
poskytováním zdravotní péče uvažovat o dvou hlavních protiprávních úkonech, které
mohou být příčinou vzniku újmy na zdraví. Jde o porušení povinnosti poskytnout
pacientovi lékařskou péči lege artis a o porušení povinnosti vyžádat si od pacienta ještě
před provedením zákroku informovaný souhlas. Újma na zdraví může být však rovněž
důsledkem porušení prevenční povinnosti upravené v § 415 OZ, která je v práci
vymezena výše.

1.2.3.1 Lex artis
Povinnosti, jejichž nedodržení je důvodem spolu s ostatními předpoklady pro
vznik odpovědnostního vztahu, jsou upraveny v různých právních normách. Může však
jít i o pravidla, která nejsou upravena právními normami, jedná se o tzv. pravidla
postupu lege artis.

30

ŠVESTKA, Jiří et al. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní a aktualizované vyd. Praha: Wolters Kluwer
ČR, 2009. s. 720.
31
DOLEŽAL, Tomáš; DOLEŽAL, Adam. Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví. Praha: Linde, 2007.
s. 40-42.
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Nejprve je třeba definovat pojem lege artis. Tento výraz není sice výslovně
definován v žádném zákoně, nicméně můžeme nalézt jeho definiční znaky. V Úmluvě o
lidských právech a biomedicíně, konkrétně v čl. 4. je stanoveno, že jakýkoliv zákrok v
oblasti péče o zdraví včetně vědeckého výzkumu je nutno provádět v souladu s
příslušnými profesními standardy. V českém právním řádu je čl. 4 Úmluvy obsažen v §
28 odst. 2 ZZS, který definuje, že pacient má právo na poskytování zdravotních služeb
na náležité odborné úrovni, s tím, že náležitou odbornou úrovní rozumí poskytování
zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při
respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní
možnosti.32 Toto ustanovení s účinností od 1. 4. 2011 nahrazuje § 11 odst. 1 ZPZL, ve
kterém byla zakotvena povinnost poskytovat zdravotní péči v souladu se současnými
dostupnými poznatky lékařské vědy.
Profesních standardy stanovené Úmluvou mohou být stanoveny dvojím
způsobem. Jako závazné postupy, které jsou stanoveny právním předpisem nebo jiným
závazným právním aktem (např. interní právní akty České lékařské komory) nebo jako
vyjádření doporučených postupů, které připravují odborné společnosti a které
představují nezávazné doporučení a je pak zcela na úvaze lékaře, zda se jím bude řídit
(např. doporučení vypracované Českou lékařskou společností Jana Evangelisty
Purkyně).33 Usnesení NS vymezilo, jaký postup lze považovat za non lege artis. Za
takový postup lze považovat ten, kdy lékař při poskytování zdravotní péče volí postupy
zastaralé, nedostatečně účinné, neověřené nebo dokonce nebezpečné. Činnost lékaře či
jiného pracovníka je pak potřeba vždy posuzovat ex ante a to tak, jak se daná situace
jevila lékaři či jinému zdravotníkovi v době, kdy se rozhodoval, který postup léčby
zvolí, nikoliv ex post, kdy je již výsledek zákroku znám.34
Výklad čl. 4 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně neznamená, že by
profesní standardy měli lékaři předepisovat pouze jeden jediný způsob postupu, naopak
umožňuje lékaři více alternativ zákroků, pokud jsou samozřejmě v souladu s profesními
pravidly a tím i volnost při výběru metody a způsobu léčení. Lékař se může při léčbě

32

MACH, Jan. Zdravotnictví a právo: komentované předpisy. 2. rozš. a dopl. vyd. Praha: LexisNexis,
2005. 455 s.
33
DOLEŽAL, Tomáš. Povinnost zdravotnických pracovníků poskytovat zdravotní péči v souladu
s profesními standardy aneb analýza pojmu „LEX ARTIS“. Právník. 2012, č. 7, s. 783.
34
Usnesení NS ze dne 10. 12. 2008, sp. zn. 8 Tdo 1421/2008
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odchýlit od profesních pravidel, pokud je to v zájmu ochrany pacienta a jeho léčby a
pokud s tím pacient souhlasí. Toto odchýlení musí lékař odůvodnit ve zdravotnické
dokumentaci. Na druhou stranu ale lékař není oprávněn postupovat non lege artis pouze
z toho důvodu, že si to pacient přeje. Lékař by tento postup v rozporu s profesními
pravidly neměl splnit.35
Ať už se definice pojmu lege artis, resp. standardu mění jakkoliv, vždy hraje
podstatnou roli odkaz na současné poznatky vědy, tj. na stav vědy. Vymezení tohoto
pojmu tedy zahrnuje požadavek současnosti užívaných poznatků a uznání těchto
poznatků odbornou veřejností, přičemž se oba tyto požadavky mění a vyvíjí. Proto je
postup lege artis dynamickou veličinou a ne statickou.36 Důležité je to, že tyto poznatky
se musí posuzovat podle doby, ve které je zákrok proveden. Zároveň je důležité vzít v
úvahu, že se musí jednat o poznatky, které jsou dostupné. Není spravedlivé požadovat
na každém zdravotnickém zařízení, aby mělo co nejmodernější zařízení. Z
ekonomických důvodů si to nemůže každé zdravotnické zařízení dovolit. Odůvodněním
pro „horší postup“ pak nemůže být horší ekonomická situace zdravotnického zařízení,
jestliže byl zákrok proveden v souladu s profesními pravidly.37 Lékař musí pacienta
vždy informovat o všech možnostech a případně pacienta poslat do zdravotnického
zařízení s lepšími možnostmi, pokud je to v zájmu jeho léčby. Je pak už jen na
pacientovi, zda si vybere alternativu levnější, která by byla zcela hrazena ze zdravotního
pojištění nebo že si případně zákrok zaplatí. Není možné požadovat na zdravotnickém
zařízení, aby pacientovi poskytovalo péči na nejvyšší možné úrovni poznatků světové
lékařské vědy, ale musí využívat těch poznatků, které mu jsou dostupné.38
Mohou nastat i případy, kdy pochybení lékaře nelze považovat za postup non
lege artis. Jedná se o případy vylučující protiprávnost, kdy při výkonu lékařské péče
půjde o svolení poškozeného, což je vlastně předpokladem zahájení každé léčby, a o
zvýšenou přípustnou míru rizika. Stejně jako u poskytování zdravotní péče je tomu tak i
např. u fotbalisty, který zraní neúmyslně svého spoluhráče. Tento fotbalista neporušil
35

MACH, Jan. Zdravotnictví a právo: komentované předpisy. 2. rozš. a dopl. vyd. Praha: LexisNexis,
2005. 455 s.
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DOLEŽAL, Tomáš. Povinnost zdravotnických pracovníků poskytovat zdravotní péči v souladu
s profesními standardy aneb analýza pojmu „LEX ARTIS“. Právník. 2012, č. 7, s. 783.
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TĚŠINOVÁ, Jolana; ŽĎÁREK, Roman; POLICAR, Radek. Medicínské právo. 1. vyd. Praha: C. H.
Beck, 2011. s. 28.
38
MACH, Jan. Zdravotnictví a právo: komentované předpisy. 2. rozš. a dopl. vyd. Praha: LexisNexis,
2005, s. 55.
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žádnou právní povinnost, jelikož pravidla fotbalu nejsou upraveny žádnou právní
normou a je zde rovněž zvýšená přípustná míra rizika, a proto nebude za své jednání
právně odpovídat, nýbrž pouze disciplinárně. Může se tedy stát, že dojde k pochybení
lékaře např. z důvodu náročnosti zákroku, i přestože lékař postupoval v souladu se
současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. O tomto možném riziku musí být
pacient dopředu informován, jedině tak nejde o postup non lege artis. Soud pak musí
zohlednit to, jak by v daném případě jednala rozumná osoba s patřičnou kvalifikací a
porovnat to s jednáním škůdce. Je třeba brát ohled také na to, jaký postup je v
konkrétním případě akceptován v praxi a je standardní. Jako příklad lze uvést mylnou
diagnózu. Může se poté argumentovat, že nedošlo k porušení standardní povinnosti,
protože lékaři poté postupovali v souladu s pravidly profese. Zdravotnické zařízení bude
ale stejně odpovídat za újmu způsobenou na zdraví pacienta, jelikož má zařídit, aby
byly v každé fázi poskytování zdravotní péče brány v úvahu všechny dosud zjištěné
poznatky a to všemi, kteří o pacienta postupně pečovali.39
Česká teorie uznává, že zhodnocení, zda byl postup lege artis přísluší
odborníkům z oboru medicíny a ne právníkům. Proto se pro vyslovení právního názoru
vyžaduje zpracování znaleckého posudku znalcem z oboru. Finálním arbitrem při
stanovení standardu požadované péče pro posouzení případné právní odpovědnosti
lékaře je soud, který se téměř vždy řídí názorem odborné veřejnosti a respektuje tak
stanovený

standard

jako

vyjádření

odborně

správného

postupu

z hlediska

medicínského.40
Jak bylo vymezeno výše, ZZS přináší nové definování znaků pojmu lege artis.
Náležitá odborná úroveň dle § 28 odst. 2 ZZS je dále upravena v § 4 odst. 5, kdy podle
nově upravené definice se tím myslí to, že jsou poskytovatelé zdravotních služeb a
zdravotničtí pracovníci povinni poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni
v souladu s pravidly lékařské vědy a uznávanými postupy, s ohledem na konkrétní
podmínky a objektivní možnosti. Z daného vyplývá, že lékař či jiný zdravotnický
pracovník je oprávněn postupovat při poskytování zdravotní péče takovým způsobem,
který je uznáván a není omezen pouze na závazný standard. Je na lékaři, jaký z
39

HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR,
a. s., 2011. s. 102.
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s profesními standardy aneb analýza pojmu „LEX ARTIS“. Právník. 2012, č. 7, s. 780-781.
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uznávaných postupů po dohodě s pacientem zvolí, aby byl v zájmu pacienta a odpovídal
jeho zdravotnímu stavu, ale i daným podmínkám a objektivním možnostem
zdravotnického zařízení.41 Je otázkou, zda toto ustanovení s ohledem na vymezení, že
zdravotní služby mají být poskytovány s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní
možnosti, by nemohlo být vykládáno tak, že i nedostatečně vybavené zdravotnické
zařízení a kvalifikovaným personálem bude poskytovat péči na náležité odborné úrovni.
V tomto případě by se jednalo o porušení čl. 4. Úmluvy o lidských právech a
biomedicíně, jež smluvní státy zavazuje k tomu, aby zaručily, že jakýkoliv zákrok v
oblasti zdraví bude v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy.42
Z výše zmíněných charakteristik vyplývá, nové definování znaků pojmu lege
artis ho nekonkretizuje, naopak poskytuje další prostor pro jeho výklad.

1.2.3.2 Informovaný souhlas
Druhou nejdůležitější povinností každého zdravotnického pracovníka je
poskytnout zdravotní péči výhradně na základě informovaného souhlasu pacienta až na
některé výjimky upravené zákonem. Pokud by tedy lékař provedl zákrok bez
informovaného souhlasu pacienta a vznikla by pacientovi z důvodu provedení takového
zákroku újma na zdraví, pak by lékař resp. zdravotnické zařízení odpovídalo za takto
vzniklou škodu, jelikož by se jednalo o porušení právní povinnosti.
Tato právní povinnost je upravena v Úmluvě o lidských právech a biomedicíně
konkrétně v čl. 5., kde je stanoveno, že jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví lze
provést pouze pod podmínkou, že k němu dotčená osoba dala svobodný a informovaný
souhlas. Tato povinnost a tomu odpovídající právo pacienta na udělení informovaného
souhlasu vychází i z Ústavy ČR, a to z práva na nedotknutelnost osoby a jejího
soukromí a na osobní svobodu dle čl. 7 a 8 LZPS. Každý lékařský zákrok se totiž
dotýká těla nebo psychiky člověka a tím dochází k zásahu do jeho osobní integrity. Je
zapotřebí právního důvodu, aby mohlo dojít k narušení chráněných práv. V tomto
případě je tím právním důvodem jako ospravedlnění zásahu souhlas. Vedle toho česká
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teorie povoluje i jiné zdroje ospravedlnění jako je např. zákrok ve stavu krajní nouze
nebo v případě infekčního onemocnění pacienta.43
Složitá situace nastává v případě, kdy pacient odmítne poskytnutí léčby, a to i
přesto, že je nezbytná k záchraně jeho života. V úvahu se musí vzít to, že každý má
právo o svém životě rozhodovat, takže i právo léčbu odmítnout.44 Pokud by totiž tomu
tak bylo, jednalo by se o zásah do autonomie vůle jedince. Pacienta lze však i bez jeho
souhlasu hospitalizovat. Jde především o případy: povinného léčení dle zvláštních
právních předpisů či pravomocného rozhodnutí soudu; bezprostřední ohrožení sebe či
svého okolí závažným způsobem z důvodu duševní poruchy nebo vlivu návykové látky;
poskytnutí neodkladně péče vyžadující jeho zdravotní stav a nemožnost vyslovit
souhlas.45
Informovaný souhlas je právní úkon směřující ke vzniku práva zdravotnického
pracovníka provést lékařský zákrok pacientovi.46 Tedy jako všechny právní úkony i
informovaný souhlas musí splňovat ke své platnosti náležitosti stanovené v § 38 OZ, tj.
vážnost, srozumitelnost, určitost a svobodnost. Především poslední dvě jmenované
náležitosti se v oblasti zdravotnictví jeví jako problematické. Svobodnost vůle pacienta
je vyloučena např. tehdy, pokud by byl k souhlasu k zákroku donucen pod bezprávnou
výhružkou či pod psychickým nátlakem, což v případě pacienta trpícího smrtelným
onemocněním nemusí být obtížné. Také určitosti nelze při poskytování zdravotní péče
stoprocentně dosáhnout, protože lékařský zákrok je jedinečný. Míra obecnosti však
nemůže přesáhnout mez takovým způsobem, kdy by pacient např. souhlasil se vším, co
lékař považuje za správné. Pacient může kdykoliv do doby provedení zákrok odvolat.
Další podmínkou platnosti informovaného souhlasu je způsobilost pacienta k právním
úkonům dle § 8 OZ. V případě nezletilého pacienta dává souhlas k zákroku jeho
zákonný zástupce, zpravidla rodič. Může však nastat i situace, kdy k provedení zákroku
postačí souhlas nezletilého. Nezletilý musí být však schopen pochopit povahu zákroku a
s ohledem na jeho složitost, možné alternativy a výši rizika se kompetentně
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rozhodnout.47 Problematická se zdá být ustanovení § 35 ZZS, jež významně omezuje
práva nezletilých osob, jelikož pokud je k zákroku potřeba souhlas, pak nezletilí nesmí
bez souhlasu rodičů podstoupit lékařské vyšetření či zákrok a to bez ohledu na věk či
závažnost zákroku. Názor nezletilého se má zapsat pouze do zdravotnické dokumentace.
ZZS umožňuje pouze při návštěvě gynekologa, dětského lékaře či zubaře, že rodiče
mohou dát svému dítěti písemný souhlas předem a ten pak tyto lékaře smí navštěvovat
sám. Je tedy otázkou, zda ZZS není v rozporu s Úmluvou o lidských právech a
biomedicíně, podle které se s narůstajícím věkem nezletilého zvyšuje závaznost jeho
názoru a počítá se s tím, že nezletilý může k některým zákrokům udělit souhlas sám.48
Za neplatný informovaný souhlas lze pokládat i ten, který byl poskytnut v době, kdy byl
pacient již pod vlivem léků před operací, jelikož byl poskytnut osobou jednající v
duševní poruše.49
Z daného vyplývá, že informovaný souhlas se skládá ze dvou částí, a to z tzv.
povinnosti lékaře informovat pacienta o zákroku a ze souhlasu poskytnutého pacientem
k zahájení léčení. Pacient musí být informován řádně a včas. Řádnost spočívá v
pravdivosti a úplnosti informací. Lékař je povinen pacienta informovat o jeho
zdravotním stavu, ten to však může odmítnout, dále o povaze a účelu zákroku neboli o
výsledku, kterého má být zákrokem dosaženo, stejně tak o typu zákroku, zda jde o
preventivní, léčebný, diagnostický, neodkladný zákrok či nikoli. Lékař dále musí sdělit
veškeré alternativy, přičemž se nesmí omezovat pouze na ty, které jsou poskytovány
daným zdravotnickým zařízením, ale sdělit i ty, které přichází v úvahu v zahraničí.
Lékař není povinen sdělovat všechny experimentální metody, ale pouze prověřené lege
artis postupy. Konečně musí lékař pacienta informovat o rizicích spojených s
provedením zákroku, které souvisejí s individualitou pacienta, jako jsou jeho zdraví a
věk. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví dále upravuje podrobněji další náležitosti
informovaného souhlasu. V tomto případě lze uvažovat, že Ministerstvo překračuje své
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kompetence, jelikož je oprávněno pouze k úpravě náležitosti a obsahu zdravotnické
dokumentace, nikoli k informovanému souhlasu.50
Je otázkou, zda je nutné, aby pacient znal veškeré informace týkající se jeho
zdravotního stavu, anebo je v některých případech možné, aby lékař určité informace
zadržel. Čl. 10 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně upravuje, že každý je
oprávněn znát veškeré informace shromažďovaných o jeho zdravotním stavu. Pokud je
to v zájmu pacienta, může zákon toto pravidlo omezit. Tímto ustanovením je smluvním
státům ponechána možnost vnitrostátně upravit právo pacienta na informace. V
některých případech totiž mohou mít takové informace neblahý vliv na zdravotní stav
pacienta, pokud by trpěl např. psychickým onemocněním. Z daného vyplývá, že
Úmluva o lidských právech a biomedicíně umožňuje lékaři zadržet informaci o zcela
nepříznivé prognóze choroby, pokud je to v zájmu pacienta.51 U nás je způsob, jak má
lékař informovat pacienta upraven v § 31 ZZS. V § 32 odst. 2 ZZS je lékaři umožněno
za určitých podmínek informaci o nepříznivé diagnóze nebo prognóze zdravotního
stavu pacienta v nezbytně nutném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou zadržet. To však
není možné, pokud pacient výslovně trvá na zcela pravdivé a přesné informaci.

1.2.4 Odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi majícími původ v
povaze přístroje (věci)
Tento druh odpovědnosti jakožto speciální je objektivní povahy, neboť není
rozhodné, zda škůdce v daném případě porušil právní povinnost či vznik škody zavinil.
Jde o výjimku z pravidla, že za náhodu odpovídá ten, komu se přihodila, jestliže nelze
zjistit vinu jiného při náhodě.52 Zdravotnické zařízení ponese odpovědnost i tehdy, kdy
vzniklou škodu její zaměstnanec nezavinil a postupoval lege artis, neboť bude
odpovídat za výsledek. Předpokladem pro vznik odpovědnosti za škodu v této věci
nebude ani protiprávní jednání ani zavinění. Zákonnými předpoklady této odpovědnosti
je vznik škody, která má původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jež byla při plnění
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závazku použita, a příčinná souvislost mezi nimi. Přístrojem nebo jinou věcí se myslí
jakýkoliv předmět hmotné povahy, který byl při plnění závazku použit.
Základem této odpovědnosti je jednání či relevantní škodná událost spočívající v
použití nástroje, přístroje, podání léku, aplikaci určité látky atd., a že toto jednání
vyvolá u pacienta poškození jeho zdraví.53 Okolnostmi, jež mají původ v povaze věci,
se rozumí její vlastnosti a účinky, jimiž se věc (přístroj, přípravek – lék) projevuje. Z
judikatury ovšem vyplývá, že zdravotnické zařízení odpovídá nejenom za vadu či
chybějící vlastnost, ale i za vlastnosti, jimiž se lék či přístroj projevuje při svém použití,
a to bez ohledu na to, zda jsou typické či charakteristické nebo naopak neobvyklé či
nepředvídané. Okolností je sama povaha léku či přístroje.54 Odpovědnost vzniká i při
správné aplikaci léku, jestliže byly jeho účinné složky způsobilé vyvolat újmu na
zdraví. Není tak relevantní, zda šlo o důsledky rizika, jež je obecně či obvykle spojeno s
použitím léku, ani to, zda potenciální škodlivé účinky použití léku jsou známy či zda k
tomu dochází zcela ojediněle.55 Zdravotnické zařízení odpovídá i za vedlejší účinky,
které mají za následek vznik škody na zdraví, i přestože věc vadná nebyla a nebylo
škůdci známo, že k nim dochází.56 Důležitou podmínkou pro vznik odpovědnosti podle
ustanovení § 421a OZ je to, že způsobení škody na zdraví musí být přímo v povaze
přístroje či věci, které bylo při poskytování zdravotní péče použito. Vznik objektivní
odpovědnosti by tedy nenastal tehdy, pokud k újmě došlo nesprávným použitím
přístroje. Příčina vzniku by se totiž vztahovala na jednání lékaře, a proto by se na daný
příklad aplikoval § 420 OZ. Můžeme tedy vidět, že § 421 a OZ se neaplikuje v
případech, kdy ke škodě došlo z vnějších příčin, které nemají souvislost s povahou
použité věci.57
Jelikož se jedná o odpovědnost absolutní, pak liberace není možná ani tehdy,
pokud škůdce tvrdí, že o vadnosti či o jiném nedostatku přístroje nevěděl nebo že jí
způsobil někdo jiný, např. dodavatel. Jediná možnost exkulpace nastává tehdy, pokud se
prokáže, že škodu si z části způsobil poškozený dle § 441 OZ.
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1.3 Náhrada újmy na zdraví
Teorie rozlišuje při vzniklé újmě na zdraví58 újmu majetkovou, která má dopad v
majetkové sféře poškozeného a nemajetkovou, které tento dopad chybí. Problém však
nastává v § 444 OZ, který hovoří o škodě na zdraví. Při definici škody se vychází z
judikatury, neboť zákoník takovou definici nepodává. Škoda se chápe jako újma, která
nastala v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným
ekvivalentem, tj. penězi, a je napravitelná poskytnutím majetkového plnění, především
poskytnutím peněz, nedochází-li k naturální restituci.59 Zdraví a život jsou ale hodnoty
nemajetkové povahy a je velice obtížné je vyjádřit penězi. Z toho vyplývá, že teoreticky
nelze o škodě jako takové na zdraví hovořit. Problém lze tedy shledat v názvu „škoda na
zdraví“. Tento problém bude vyřešen NOZ, který ve své právní úpravě rozlišuje pojem
škody, tedy majetkové újmy a újmy nemajetkové.
Co se týče způsobu náhrady škody, který je upraven v § 442 odst. 2 OZ, je
uplatňována zásada přednosti náhrady škody v penězích před naturální restitucí. Tuto
zásadu však opouští NOZ, který přechází k zásadě opačné, tzn., že se škoda má
nahrazovat především uvedením do původního stavu, a že relutární restituce přichází v
úvahu, jestliže o to požádá poškozený, anebo není-li uvedení do původního stavu dobře
možné. Důvodem pro tuto zásadní změnu bylo především zlepšení postavení
poškozeného, který pak může sám zvolit způsob náhrady škody.60 Vzhledem k tomu, že
při újmě na zdraví není zpravidla navrácení do předešlého stavu ani možné, bude se
kompenzace poskytovat v penězích jak podle starého, tak nového OZ.
Soud musí vždy zkoumat, zda v daném případě nepřichází v úvahu přiměřené
snížení náhrady škody. Soud má toto moderační právo podle § 450 OZ, které přichází v
úvahu, existují-li pro snížení důvody hodné zvláštního zřetele a jde-li o škodu, která
nebyla způsobena úmyslně. Soud při tomto snížení přihlíží hlavně k tomu, jak ke škodě
došlo, jakož i k osobním a majetkovým poměrům škůdce a poškozeného jakožto
fyzických osob. Logicky je vyloučena možnost, že by soud povinnost k náhradě škody
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zcela prominul. NOZ v § 2814 odst. 2 tuto pravomoc soudu doplňuje tím, že je
vyloučena v případě, pokud ji způsobil porušením odborné péče ten, kdo se hlásil k
odbornému výkonu jako příslušník určitého stavu nebo povolání.

1.3.1 Majetková újma
Materiální újma je při způsobení újmy na zdraví či životě tvořena ztrátou na
výdělku, ztrátou na důchodu a účelnými náklady na léčení. V případě smrti osoby
přichází v úvahu také náklady na výživu pozůstalých a přiměřené náklady spojené s
pohřbem.

1.3.1.1 Ztráta na výdělku
Výdělek představuje určitou finanční sumu, kterou si poškozený před vznikem
újmy na zdraví kryl své životní potřeby, a proto při jeho ztrátě dochází k výraznému
zásahu do finanční sféry poškozeného. Náhrada se pak v tomto případě dá chápat jako
návrat poškozeného na úroveň takového životního standardu, kterého dosahoval před
poškozením.
Ke vzniku nároku nepostačí pouhé snížení pracovní způsobilosti, jelikož to samo
o sobě není majetkovou újmou. Naopak je zapotřebí, aby poškozený nebyl vůbec
schopen pracovat v důsledku újmy na zdraví a to se projevilo v jeho majetkové sféře
snížením výdělku či jeho úplnou ztrátou.61 Ztráta na výdělku se hradí peněžitým
důchodem, který se poškozenému vyplácí měsíčně. Jako alternativu OZ v § 449a
umožňuje písemnou dohodu mezi škůdcem a poškozeným o jednorázovém odškodnění,
kterou se škůdce jednorázovým vyrovnáním všech nároků poškozeného zbaví svých
povinností do budoucna.
Výše náhrady se posuzuje podle průměrného výdělku poškozeného, kterého
dosahoval před poškozením, přičemž způsob zjištění průměrného výdělku stanovuje na
základě vládního nařízení pod č. 258/1995 Sb. Zákoníku práce. Průměrný výdělek
zaměstnance se zjišťuje z jeho hrubé mzdy nebo platu, zúčtované k výplatě v
rozhodném období, a z doby odpracované v tomto období. Rozhodným obdobím je
zpravidla předchozí kalendářní čtvrtletí. V případě vzniku zaměstnání v průběhu
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předchozího kalendářního čtvrtletí je rozhodným obdobím doba od vzniku zaměstnání
do konce kalendářního čtvrtletí. Pokud však zaměstnanec v kalendářním čtvrtletí
neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se místo průměrného výdělku výdělek
pravděpodobný. Pravděpodobný výdělek se zjišťuje z hrubé mzdy nebo platu, kterého
by zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, přičemž při stanovení
pravděpodobného výdělku se přihlédne k obvyklé výši platů zaměstnanců
vykonávajících práci obdobného druhu a hodnoty. V situaci osob samostatně výdělečně
činných se pro výpočet průměrného výdělku vychází v zásadě z jejich daňového
přiznání.62
Rozlišujeme náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po
jejím uplynutí či při invaliditě. Po dobu pracovní neschopnosti náhrada činí rozdíl mezi
průměrným výdělkem před poškozením a nemocenským, přičemž po době pracovní
neschopnosti představuje náhrada rozdíl mezi průměrným výdělkem před poškozením a
výdělkem dosahovaným po poškození s připočtením případného invalidního důchodu.63
V tomto případě dochází k odškodnění za trvalé následky poškození zdraví, neboť
poškozenému se z důvodu újmy na zdraví snížila jeho pracovní způsobilost nebo
dokonce zanikla a poškozený kvůli tomu nemůže dosáhnout takového výdělku jako
před poškozením.
Nárok na náhradu za ztrátu na výdělku zaniká logicky přiznáním starobního
důchodu, kdy pak přichází v úvahu nárok poškozeného na náhradu za ztrátu na důchodu
podle § 447a OZ.

1.3.1.2 Náklady spojené s léčením
Pokud v důsledku vzniklé újmy na zdraví je potřeba vynaložit náklady na léčení,
vzniká poškozenému dle § 449 OZ nárok na jejich náhradu. Tento nárok však nelze
vztahovat na veškeré výdaje, které s léčením souvisejí, nýbrž pouze na ty, které byly
vynaloženy účelně. Znamená to tedy, že musí jít o takové náklady, které slouží k
obnově zdraví či přinejmenším zlepšují zdravotní stav poškozeného, i když není
podmínkou, aby tohoto stavu bylo dosaženo. Na základě judikatury bylo upřesněno, že
se může jednat o výdaje na rehabilitace, protézy, speciální stravu, nákup léčebných či
62
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ortopedických pomůcek, výpomoc v domácnosti a na péči o poškozeného či na přibrání
ošetřovatele.64
Hradí se vždy náklady, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Pokud jde
však o náklady vynaložené na péči, která je hrazena zdravotní pojišťovnou, má pak
zdravotní pojišťovna poškozeného vždy na základě zákona o veřejném zdravotním
pojištění regresní nárok vůči škůdci, jež se dopustil újmy na zdraví v důsledku svého
zaviněného protiprávního jednání.65
Nárok na tuto náhradu má vždy ten, kdo účelné náklady na léčení vynaložil.
Nemusí se tedy vždy nutně jednat o poškozeného, ale i o ostatní osoby. Dle judikatury
může být oprávněnou osobou rovněž zdravotnické zařízení, které poskytlo zdravotní
péči tomu, kdo nebyl zdravotně pojištěn, a to v rozsahu, v jakém škůdce za újmu na
zdraví odpovídá.66

1.3.1.3 Náklady spojené s pohřbem
V případě smrti osoby se na základě § 448 OZ hradí i náklady, které byly
vynaložené v souvislosti s pohřbem. Zejména půjde o náklady účtované pohřebním
ústavem, hřbitovní poplatky, cestovní výlohy, náklady na zřízení pomníku nebo desky
na hrob a úpravu hrobu. Osobám blízkým zesnulého se rovněž poskytuje jedna třetina
přiměřených nákladů na smuteční ošacení.67 Náhrada nákladů se však neposkytuje v
plné výši, nýbrž podle zásady přiměřenosti. Záleží tedy na konkrétních okolnostech
každého případu. Náhrada nákladů na zřízení pomníku či desky je kromě této zásady
navíc limitována maximální částkou 10 000 Kč, jelikož se na rozdíl od ostatních
nákladů souvisejících s pohřbem nejedná o jednorázovou záležitost.68
Náklady pohřbu se hradí tomu, kdo je vynaložil maximálně do výše
desetinásobku pohřebného a to bez ohledu na to, jaký měl vztah k osobě, která zemřela.
Podmínkou pro náhradu je však to, že tyto náklady nebyly zcela či zčásti hrazeny z tzv.
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pohřebného. Pohřebné je jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč na krytí nákladů
spojených s vypravením pohřbu.69

1.3.1.4 Náklady na výživu pozůstalých
V případě smrti poškozeného OZ v § 448 přiznává právo pozůstalých na
náhradu nákladů na jejich výživu. OZ tak rozlišuje dva okruhy osob, kterým se tento
nárok přiznává. V první řadě jde o osoby, kterým zemřelý výživu poskytoval
dobrovolně, jestliže tak plnil pravidelně a ne pouze příležitostně. Dle judikátu R
26/1971 se tento nárok přiznává i družce či druhovi zemřelého, kteří spolu žili ve
společné domácnosti, příp. i jejím/jeho nezletilým dětem, kteří s nimi žili, a zemřelý jim
výživu poskytoval, ačkoliv k tomu ze zákona nebyl povinen. Druhý okruh osob tvoří ti,
kterým zemřelý na základě zákona o rodině byl povinen poskytovat výživu, a to i tehdy,
pokud tak nečinil. V tomto případě půjde zejména o děti, manželku či manžela (i u
rozvedených), rodiče, vnoučata či prarodiče poškozeného.
Náhrada nákladů na výživu se poskytuje formou peněžitého důchodu ve výši,
která odpovídá rozsahu, který zemřelý poskytoval či byl povinen poskytovat dle zákona.
Při určení výše se vychází z průměrného výdělku zemřelého a stavu, jaký byl v době
smrti poškozeného. Pokud existuje více oprávněných osob, pak celková výše náhrady
při součtu nesmí přesáhnout průměrný výdělek zemřelého.70
Pozůstalí nemají nárok na náhradu nákladů na výživu, pokud jsou tyto náklady
hrazeny dávkami důchodového pojištění.71 V tomto případě by se jednalo o tzv.
vdovské či sirotčí důchody.

1.3.2 Nemajetková újma
Odškodnění v případě újmy na zdraví je specifické právě tím, že jeho podstatná
část spočívá v náhradě nehmotné, imateriální újmy. Jde tedy o újmu, která není zásahem
do majetkové sféry poškozeného. Řadíme sem odškodnění bolesti,

ztížení

společenského uplatnění a odškodnění pozůstalých v případě smrti osoby blízké. Tyto
náhrady se poskytují jednorázově, kdy se jedná o materiální satisfakci, nikoli o reparaci.
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V těchto případech totiž nemůže docházet k domáhání se ekvivalentu nemajetkových
újem, neboť z povahy věci nelze takovou újmu vyčíslit penězi. Proto zde mluvíme
pouze o jejich zmírnění formou poskytnutí určité peněžité částky. Tato částka však
neplní úlohu reparace, ale pouze jejího určitého přiměřeného zmírnění. Poškozený si za
tuto peněžitou částku může osvojit jiné hodnoty, které zmírní jeho životní útrapy a
pomohou mu překonat nesnáze ohledně společenského života.72
Právo na bolestné stejně tak jako na odškodnění při ztížení společenského
uplatnění je vázáno pouze na osobu poškozeného, tzn., že nepřechází na dědice. Smrtí
poškozeného tedy toto právo zaniká. Naopak povinnost poskytnout tuto náhradu se
smrtí škůdce nezaniká a přechází na jeho právní nástupce, resp. na jeho dědice.73

1.3.2.1 Bolestné
Bolestným se odškodňují bolesti, které utrpěl poškozený při úrazu, léčení nebo
při odstraňování důsledků úrazu, tedy při rehabilitaci.74 Definici bolestného obsahuje
vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb. ve spolupráci s Ministerstvem
práce a sociálních věcí na základě které se stanovuje výše, do které lze poskytnout
náhradu za bolest a za ztížení společenského uplatnění, a určování výše náhrady v
jednotlivých případech (VOBZSU).75 Za bolestné se tedy považuje každé tělesné a
duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla.76
Odškodnění se určuje podle bodového ohodnocení dle přílohy VOBZSU, která
obsahuje jednotlivé položky poškození zdraví a jim přidělený počet bodů, přičemž
hodnota jednoho bodu činí 120 Kč. Pokud se jedná o zákrok, který není v příloze
bodově ohodnocen, použije se bodové ohodnocení za újmu na zdraví, se kterou lze
posuzovanou újmu z hlediska bolesti nejspíše srovnávat. Toto bodové ohodnocení je
možné učinit až poté, co došlo ke stabilizaci bolesti, protože ne u všech se časově stejná
újma na zdraví odehrává stejně. Rozhoduje předchozí zdravotní stav a stejně tak i věk
poškozeného.
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Výše odškodnění se však dá za určitých okolností ještě zvýšit. Toto zvýšení
může navrhnout sám poškozený, resp. jeho právní zástupce anebo lékař, který
vypracovává lékařský posudek. Z důvodů náročnosti způsobu léčení, např. z důvodu
infekce ran, je možné navýšení až o 50%. Z důvodu mimořádně náročného způsobu
léčení, který dle právní úpravy spočívá např. v dialýze, plicní ventilaci či kanylaci
velkých cév, lze odškodnění navýšit až o 100%.77 Bodové ohodnocení může být rovněž
přiměřeně zvýšeno i soudem, který sice není vázán na toto procentuální vyjádření,
nýbrž na odůvodnění proč se má odškodnění navýšit. Musí jít o výjimečný případ
hodný mimořádného zřetele. Soud musí také dodržovat zásadu proporcionality.78

1.3.2.2 Ztížení společenského uplatnění
Tato forma jednorázové materiální satisfakce má poškozenému nahradit újmu na
zdraví spočívající v následcích.79
Výše odškodnění se stejně jako v případě bolestného určuje podle přílohy
VOBZSU na základě lékařského posudku. Náhrada v tomto případě především
představuje omezení či dokonce ztrátu možností poškozeného, aby se uplatnil v těch
formách společenského života, které rozvíjí jeho osobnost. Je třeba vždy vycházet z
toho, jaké možnosti a schopnosti měl poškozený ještě před vznikem újmy na zdraví.
Přiznaná náhrada musí být vždy přiměřená vzhledem k rozsahu újmy, tedy k
nemožnosti či pouze částečné nemožnosti poškozeného realizovat se jak v soukromém
tak ve veřejném životě.
Výše této náhrady může být stejně jako u bolestného zvýšena na návrh
poškozeného či posuzujícího lékaře, a to nejvíce o 50 % celkové částky bodového
ohodnocení. Zejména v takových případech, kdy újma na zdraví vedla ke zvlášť těžkým
následkům, jimiž se rozumí takové následky, které podstatně omezují nebo významně
mění uplatnění poškozeného v životě, a to s ohledem na jeho věk i jeho předpokládané
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uplatnění v životě.80 Soud může náhradu zvýšit, avšak i zde platí princip
proporcionality. Ústavní soud tak stanovil, že obecné soudy musí dbát na to, aby výše
náhrady, jež byla přiznána, byla založena na objektivních a rozumných důvodech a aby
mezi touto přiznanou výší (peněžitou částkou) a vzniklou škodou (újmou) existoval
vztah přiměřenosti.81
Řízení se mechanicky podle bodového ohodnocení uvedeného ve VOBZSU je
nepatřičné, jelikož je vždy potřeba daný případ posoudit podle konkrétních okolností.
Už samotná možnost soudce navýšit odškodnění ukazuje, že je tato právní úprava
zastaralá. Tento problém by měl vyřešit NOZ, který zcela opouští pojetí § 444 odst. 2
OZ, který staví na myšlence, že sazebník výše náhrad stanoví podzákonný právní
předpis. Soudci by se tím měla dát při rozhodování volná ruka a ne mu nařídit, jak má v
daném případě rozhodnout. Jako žádoucí se pak jeví vytvoření rozsáhlé judikatury, jež
by pokrývala množství případů újmy na zdraví, podle které by se pak analogicky
posuzovaly obdobné případy.82

1.3.2.3 Odškodnění pozůstalých v případě smrti blízké osoby
Tento typ nemajetkové újmy jakožto smrt osoby blízké byl zaveden novelou
občanského zákoníku provedenou zákonem č. 47/2004 Sb. a jež je upraven v § 444
odst. 3 OZ, přičemž je přesně stanoveno jaká výše se jednorázově poskytuje: 240 000
Kč manželovi či manželce, každému dítěti a každému rodiči; 85 000 Kč každému rodiči
při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte; 175 000 Kč každému sourozenci; 240
000 Kč každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době
vzniku události, která byla příčinou újmy na zdraví s následkem jeho smrti. Pojem
domácnosti je upraven v § 115 OZ, a to ve znění: „domácnost tvoří fyzické osoby, které
spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby“. Na základě tohoto
ustanovení lze i např. druha či družku považovat za osobu blízkou. Ještě před touto
novelou OZ docházelo v praxi k tomu, že smrt osoby blízké byla v souladu s čl. 8
Evropské úmluvy a pod vlivem judikatury Evropského soudu pro lidská práva chápána
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jako nemajetková újma zvlášť závažného charakteru a z tohoto důvodu byla
poskytována její náhrada.83
V souvislosti s ochranou osobnosti používá judikatura tyto paušální částky jako
vodítko pro ustanovení výše odškodnění.84 Je však otázkou zda zavedením § 440 odst. 3
OZ nedochází do jisté míry k dvojkolejnosti možnosti náhrady nemajetkové újmy v
případě usmrcení, a to podle tohoto paragrafu a dle § 13 odst. 2 OZ. Výše náhrady dle §
440 odst. 3 OZ totiž není možné jako u předchozí náhrady za bolest a ztížení
společenského uplatnění navýšit, jelikož se nepřihlíží ke konkrétním okolnostem
jednotlivého případu. Není pak vyloučeno, že pokud by odškodnění dle § 444 odst. 3
OZ nebylo pro oprávněného postačující, že by se mohl úspěšně domáhat i další
satisfakce na základě § 13 odst. 2 OZ.

2 Újma na zdraví v německém právu
Odpovědnost za újmu na zdraví lze v německém právu rozdělit do dvou skupin:
smluvní odpovědnost a zákonnou neboli deliktní odpovědnost. Každý tak může
požadovat nárok na náhradu škody, která mu byla způsobena porušením smluvní či
zákonem uložené povinnosti. Hlavní rozdíly spočívají ve dvou bodech. Za prvé ohledně
odpovědnosti za třetí osobu, která u smluvní odpovědnosti nastává pouze tehdy, pokud
vznikl dle § 278 BGB smluvní vztah, kdežto u zákonné (deliktní) odpovědnosti není
smluvního vztahu třeba. Dále v rámci důkazního břemene při nárocích na náhradu
škody, kdy obecně platí, že každá strana musí předložit a prokázat okolnosti, které jsou
v její prospěch. Výjimkou je obrácení důkazního břemene ve prospěch poškozeného při
smluvním nároku na náhradu škody. Při zákonných nárocích je toto obrácení možné
pouze ve zvláštních případech, jako je např. odpovědnost za vadu výrobku.
V případě souběhu nároků přicházejí v úvahu následující otázky: zda vzniká pouze
jeden nárok spočívající na více právních ustanoveních, či zda vzniká více na sobě
nezávislých nároků; jaký vztah mají mezi sebou ustanovení vztahující se na nároky; zda
se v případě vzniku více nároků použije pouze jedna právní norma, která ostatní
potlačuje nebo zda vznikají vedle sebe. V německém právu platí pravidlo, že poškozený
83
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může vymáhat náhradu škody pouze jednou, může se však dovolávat všech nároků,
které mu v konkrétním případě vznikly. Jedná se o tzv. pravidlo nezávislosti.85 Nároky
spočívající na různých právních normách, plní různé funkce a mají i odlišné
předpoklady pro svůj vznik, a proto na sobě vznikají nezávisle. Platí tedy zásada, že
nárok z deliktní či smluvní odpovědnosti stojí vůči ostatním vždy samostatně.86

2.1 Deliktní (zákonná) odpovědnost
Pro odpovědnost za škodu lze rozlišovat tři základní skutkové podstaty. Nejprve
§ 823 odst. 1 BGB, který lze považovat za základ a upravuje nedovolené jednání. Není
zde zapotřebí smluvního vztahu mezi škůdcem a poškozeným, ale musí být naplněna
skutková podstata vyplývající ze zákona. Dále § 823 odst. 2 BGB na základě kterého je
k náhradě škody zavázán i ten, kdo poruší jiný zákon sloužící k ochraně poškozeného
než je BGB a způsobí mu tím škodu. V tomto případě lze uvést příklad, kdy prodejce
prodá opotřebované auto a nepravdivě se domnívá, že je vozidlo bezpečné, i když tomu
tak ve skutečnosti není. V tomto případě by se při újmě na zdraví kupujícího jednalo o
porušení § 263 StGB jakožto zákona na ochranu poškozeného a škůdce by tak byl na
základě § 823 odst. 2 povinen k náhradě škody.87 Jako třetí skutková podstata je uveden
§ 826 BGB, který poskytuje ochranu před škodou způsobenou úmyslným jednáním, jež
je v rozporu s dobrými mravy.
Účelem § 823 odst. 1 BGB je ochrana jednotlivců před protiprávním zásahem do
jejich soukromé sféry. Nejedná se ovšem o obecnou ochranu jednotlivců či majetku, ale
o to, jaké povinnosti postihnou toho, kdo druhého poškodí, tedy o povinnost k náhradě
škody.

2.1.1 Subjekty
Obecně platí, že při poskytování zdravotní péče odpovídají za nedovolené
jednání (§ 823 odst. 1 BGB) osobně všichni na ní zúčastnění na základě svého zavinění.
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To platí především pro lékaře, kteří nejsou orgány ve zdravotnickém zařízení a
nezdravotnický personál. Něco jiného však platí, pokud je provozovatelem
zdravotnického zařízení soukromá či veřejná právnická osoba. Ta pak přímo odpovídá
jako orgán dle § 31, 89 BGB za své zástupce bez možnosti exkulpace.88
Na základě § 831 BGB odpovídá každý poskytovatel zdravotní péče za újmu na
zdraví způsobenou protiprávním jednáním osoby, jež ke své činnosti použil. Jde o
odpovědnost za vlastní zavinění, neboť poskytovatel odpovídá za výběr a dohled nad
touto osobou. Měřítkem je to, zda tato osoba podléhá příkazům poskytovatele, přičemž
újmu ani nemusela zavinit. Pokud je však prokázána kauzalita mezi zaviněným
protiprávním jednáním této osoby a vznikem újmy, pak i ta odpovídá dle § 823 odst. 1
BGB.89 Může se tedy stát, že bude odpovídat jak poskytovatel zdravotní péče dle § 831
BGB, tak i jedna či více osob, které byly poskytovatelem použity.
Zvláštní situace nastává tehdy, pokud je lékař zaměstnancem. Pokud zaviní újmu
na zdraví pří výkonu své činnosti, tak záleží na stupni jeho zavinění. Německá teorie
rozlišuje tři stupně: při úmyslu a hrubé nedbalosti odpovídá zaměstnanec v plném
rozsahu; při střední nedbalosti pouze za část vzniklé újmy a při lehké nedbalosti
neodpovídá vůbec. Důkazní břemeno ohledně stupně zavinění pak leží na
zaměstnavateli.90

2.1.2 Předpoklady ke vzniku deliktní odpovědnosti podle § 823 odst. 1 BGB

2.1.2.1 Naplnění skutkové podstaty
Prvním předpokladem ke vzniku deliktní odpovědnosti je shoda se skutkovou
podstatou obsaženou v § 823 odst. 1 BGB. V případě újmy na zdraví jde o poškození
právních zájmů života či zdraví. Život poškozeného je zasažen v takovém případě, kdy
je poškozený zraněn s následkem smrti nebo usmrcen. Náhrada škody poté podle § 84446 BGB přechází na osoby, které utrpěli smrtí majetkovou újmu. Tento nárok náleží i
88
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dosud nenarozenému dítěti, za předpokladu že se narodí živé.91 Jednotlivé typy nároků
na náhradu škody budou v práci charakterizovány níže.
K újmě na zdraví dochází tehdy, pokud u poškozeného dojde k ublížení na
zdraví. To je dle německého práva definováno jako jakákoliv nevýhodná odchylka od
běžného zdravotního stavu způsobená vnějším zásahem do tělesné nedotknutelnosti
druhé osoby.92 Není tak rozhodující, jestli tím byly způsobeny bolesti nebo že by došlo
k zásadní změně zdravotního stavu. Patří sem i posttraumatické problémy, problémy se
spaním a deprese. Příčinou pro újmu na zdraví může tak být i pronásledování
(„stalking“), pokud způsobí zdravotní problémy poškozeného anebo přenesení HIV, a to
i když ještě u poškozeného nedošlo k vypuknutí AIDS.93
Jako speciální případy újmy na zdraví lze uvést poškození plodu matky a újmu
utrpěnou šokem. U poškození plodu matky rozlišujeme tři případy. Prvním je poškození
přímo v plodu matky. To je dáno tehdy, kdy je těhotná zraněná od škůdce zaviněnou
autonehodou a jejíž dítě se z tohoto důvodu narodí s poškozením mozku. V tomto
případě má však nárok na náhradu škody dítě, za podmínky, že se narodí živé a ne jeho
rodiče, jelikož nedošlo k zásahu do jejich právem chráněných statků. Dalším případem
je tzv. „wrongful life“. Lékař odpovídá pouze tehdy, pokud v rámci smlouvy uzavřenou
s těhotnou stanovil špatnou diagnózu a kvůli tomu se dítě narodilo s postižením. Jde o
chybu v léčbě, kvůli které rodiče dítěte přišli o možnost rozhodnout se o beztrestném
potratu. Příkladem může být to, že matka v průběhu těhotenství onemocněla
zarděnkami, což ale gynekolog nediagnostikoval, protože matku řádně nevyšetřil.
Pokud by tak učinil, tak by ještě mohl být proveden potrat a dalo by se vyhnout tomu,
aby se dítě narodilo s těžkým postižením. V tomto případě dítě nemá nárok na náhradu
škody dle § 823 odst. 1 BGB, jelikož ztížení porodu není porušením zákonné povinnosti
lékařem. Hlavním argumentem BGHZ bylo to, že lidský život patří k jednomu z
nejdůležitějších chráněných právních zájmů, které má přednost před právem na důstojný
život a dítě tak nemůže požadovat náhradu škody na základě § 823 odst. 1 BGB za to,
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že se narodilo.94 Posledním je dítě jako škoda. Častým příkladem je špatně provedená
sterilizace u ženy a následné narození dítěte. V tomto případě může matka vymáhat
náhradu způsobené újmy ze dvou titulů, a to jak z porušení zákonné povinnosti, tak
smluvní. Nechtěné těhotenství lze totiž považovat za porušení povinnosti lékaře a újmu
na zdraví. Matka ale i otec dítěte mají pak rovněž nárok na náhradu škody na základě
porušení smlouvy uzavřenou s lékařem o provedení sterilizace.95
Další zvláštní případ představuje újma způsobená utrpěním šoku. Jde o tzv.
emocionální újmu, kterou byly způsobeny psychické útrapy poškozeného. Soud takto
rozhodl např. v případě, kdy zabití ženy poškozeného mělo pro něj traumatické
následky, trpěl depresí a ztrátou koncentrace a nebyl tak schopný pracovat. V těchto
případech je vždy těžké určit, zda skutečně šokem v podobě např. hlubokého smutku,
bolesti či zklamání došlo k újmě na zdraví. Z tohoto důvodu je vždy zapotřebí lékařský
posudek, protože se jedná o subjektivní posouzení, které se medicínsky těžko
diagnostikuje. Na základě judikatury bylo stanoveno, že duševní problémy poškozeného
musí vyžadovat lékařskou péči a musí být příčinou stejné újmy, jakou byla újma na
zdraví. Intenzita této duševní újmy se musí rovnat intenzitě újmy na zdraví. Musí zde
být určité psychopatologické ztráty, jež trvají nějakou dobu. Újma způsobená šokem by
tak měla mít stejnou hodnotu jakou má nemoc. Naopak o újmě způsobenou šokem ve
smyslu § 823 odst. 1 BGB nelze uvažovat tehdy, pokud následky nebyly nehodou
bezprostředně způsobeny. BGHZ v tomto případě ještě toto vzdálené jednání škůdce
uznal za jednání způsobující škodu na zdraví poškozeného. Je to možné pouze v tom
případě, pokud poškozený byl blízkým příbuzným zemřelého anebo s ním žil ve
společné domácnosti.96
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2.1.2.2 Protiprávní jednání
Jednání je definováno podle rozhodnutí BGH jako každá lidská činnost, která je
prováděna na základě vůle a je ovladatelná.97 Za jednání se tedy nepovažují reflexe,
jednání v nevědomém stavu či pod psychickým tlakem (tzv. vis absoluta).
Předpokladem pro vznik odpovědnosti za újmu na zdraví je porušení obecné
právní povinnosti, která vzniká vůči všem a jež musí vzít každý v potaz.98 Německé
právo stejně jako české rozlišuje konání a opomenutí. Za jednání jakožto opomenutí lze
považovat nevykonání činnosti, která je právní povinností namířenou vůči
poškozenému. Takováto povinnost může vyplývat ze zákona, smlouvy, předchozího
jednání porušujícího primárně uloženou povinnost či z judikatury. Typickým příkladem
zákonné povinnosti je povinnost poskytnutí ochrany, tzv. „Garantenpflicht“.99 U
povinnosti vyplývající z předchozího ohrožujícího jednání je ten, kdo způsobí takové
nebezpečí škody povinen učinit veškerá nutná a patřičná preventivní opatření, která
zabrání vzniku škody jinému.100 Jako příklad lze uvést zranění návštěvníka hřbitova
hřbitovním kamenem, který podal žalobu na vlastníka hřbitova, tj. v tomto případu
město, ohledně náhrady za způsobenou újmu na zdraví. V tomto případě jde o porušení
prevenční povinnosti, jelikož vlastník hřbitova je vždy povinen náhrobní kameny
udržovat v přiměřeném stavu a na jejich stav dohlížet, průběžně je tedy kontrolovat.101
Tato povinnost může být přenesena i na třetí osoby. Ten kdo jí však přenesl, musí poté
dohlédnout na to, aby byla splněna řádně. Prevenční povinnost se omezuje na určitý
rozsah. Odpovědnost škůdce tak odpadá tehdy, pokud ohrožení právního zájmu nebylo
způsobeno touto povinností. Např. vlastník domu neodpovídá za újmu způsobenou na
zdraví v případě, že zloděj uklouzne na schodech, protože není povinen zajistit schody
či vchod v zájmu zloděje.
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2.1.2.3 Přičitatelnost
V německém právu se jako předpoklad pro vznik odpovědnosti ještě uvádí tzv.
přičitatelnost neboli příčinná souvislost. Znamená to, že výsledek jednání škůdce, tedy
porušení právního zájmu a vznik škody, musí být škůdci přičitatelný. Zároveň je nutné,
aby dané jednání škůdce bylo příčinou pro výsledek jeho jednání. Pro vznik
odpovědnosti je tak zapotřebí kauzální příčinnosti, přičemž se rozlišují dvě. Kauzalita
zakládající odpovědnost tzv. „Haftungsbegründung“ je příčinnou souvislostí mezi
jednáním škůdce a protiprávností, resp. výsledkem porušení právního zájmu. Kauzalita
vykonávající odpovědnost tzv. „Haftungsausfüllung“ je příčinnou souvislostí mezi
protiprávností a škodou.102 Rozlišení těchto dvou kauzalit je demonstrováno na
následujícím příkladu. Těhotná žena utrpěla na základě zprávy o nehodě manžela šok,
který vedl k problémům se srdečním oběhem těhotné a následně i k problémům ohledně
krvácení placenty, což mělo za následek poškození mozku nenarozeného dítěte. Dítě se
nakonec narodilo s těžkým postižením. Jako kauzalita zakládající odpovědnost je zde
pouze kauzální průběh do poškození plodu, tedy do prvního porušení právní povinnosti.
Poškození

mozku

nenarozeného

dítěte

spadá

pod

kauzalitu

vykonávající

odpovědnost.103
Za základ přičitatelnosti je považována ekvivalenční teorie, tedy pravidlo
„condictio sine qua non causa“. Tzn., že příčinou je každá podmínka, bez které by daný
výsledek – porušení právního zájmu – v konkrétním případě nebyl nastal. Jednání
škůdce jakožto konání104 je tedy příčinou, jestliže nemůže být vzato z úvahy, aniž by
neodpadl výsledek (tedy porušení právního zájmu). Opomenutí nekonání je příčinou pro
výsledek tehdy, pokud by býval tento škodlivý následek nenastal, kdyby škůdce jednal
řádně, (splnil by jemu uloženou právní povinnost).
Německé právo také rozlišuje kauzalitu kumulativní a alternativní. U
kumulativní je zapotřebí jednání více škůdců, aby došlo k porušení právního zájmu a
vzniku újmy a každý takový příspěvek je pak příčinou. U alternativní kauzality působí

102

SCHWARZ, Günter Christian; WANDT, Manfred. Gesetzliche Schuldverhältnisse. 4. Auflage.

München: Vahlen, 2011. s. 330.
103
Rozsudek BGH ze dne 5. 2. 1985, sp. zn. VI ZR 198/83, publikovaný v Entscheidungen des
Bundesgerichtshofes in Zivilsachen, 93. Band, s. 351, 354.
104
pro nekonání je tato podmínka trochu modifikována

40

více na sobě nezávislých jednání škůdců, přičemž ke vzniku škody stačí pouze jedno z
nich. Každý škůdce pak odpovídá za celou újmu. Problém nastává tehdy, když nelze
přesně určit, zda se jedná o kumulativní či alternativní kauzalitu. Pak se přiklání vždy k
tomu, že jde o kauzalitu alternativní. Dále je složité tzv. přerušení kauzality, tedy když
jednání škůdce je sice příčinné, ale další jednání třetí osoby převažuje.105
Omezenost teorie přičitatelnosti podle německého práva spočívá v adekvátní
teorii a účelu ochrany normy. Adekvátní teorií se příčina vysvětluje jako každá
okolnost, která je způsobilá vyvolat porušení právního zájmu, tzn., že je pro vznik
škody vhodná. Na základě tohoto poznatku tedy můžeme tvrdit, že příčinná souvislost
není prokázána v případě, kdy škodlivý následek byl způsoben více okolnostmi, které
byly neobvyklé. Za takovou okolnost nelze považovat zhoršený zdravotní stav
poškozeného už před vznikem újmy. Pokud tedy např. poškozený trpěl zvýšeným
tlakem, což škůdce, jež ho uhodil, nevěděl a následkem toho poškozený utrpěl horší
zranění než by býval utrpěl zdravý člověk, pak škůdce plně odpovídá za vznik újmy na
zdraví.106 Adekvátnost příčiny byla např. popřena v rozhodnutí, kdy škůdce způsobil v
roce 1937 autonehodu a poškozený následkem toho přišel o dolní končetinu. V roce
1945 poškozený kvůli amputované noze neunikl granátu a zemřel. BGH shledal tyto
okolnosti jako nepřipadající v úvahu, že by byly příčinou smrti poškozeného, a proto
byla odpovědnost škůdce za smrt vyloučena.107
Další omezení ekvivalentní teorie spočívá v tom, že každá právní norma, jež
chrání právní zájem, má určitý rozsah (věcný rámec), ve kterém je tento zájem chráněn.
Pokud tedy jednání porušující právní zájem nespadá do tohoto tzv. ochranného pásma
(Schutzbereich) právní normy, pak je příčinná souvislost popřena.108
Pro určení, zda okolnosti byly skutečně příčinou vzniku újmy, je také
rozhodující tzv. měřítko předvídatelnosti. Mezi rozhodující kritéria patří to, jestli je
protiprávní jednání škůdce skutečně příčinou škodlivého následku nebo se nejedná o
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realizaci všeobecného životního rizika.109 Jako příklad slouží rozhodnutí BGH, kdy
škůdce zaviněně způsobil dopravní nehodu, když nedal přednost v jízdě, a proto narazil
do vozidla. Poté, co na místo nehody přijela policie, dostal poškozený mrtvici kvůli
svému vysokému krevnímu tlaku. BGH v tomto případě rozhodl, že poškozený není
oprávněn po škůdci vymáhat náhradu za ztrátu na výdělku způsobenou mrtvicí, jelikož
jeho jednání nebylo příčinou mrtvice, naopak šlo o všeobecné životní riziko.110

2.1.2.4 Protiprávnost
Pro vznik povinnosti k náhradě újmy je zapotřebí, aby jednání škůdce bylo
protiprávní, tedy v rozporu s právem. Minimálně je vyžadována objektivní
protiprávnost či porušení právního zájmu a absence okolností vylučujících
protiprávnost.111
V německém právu se u protiprávnosti rozlišuje, zda se jedná o protiprávnost
způsobenou jednáním tzv. „Handlungsunrecht“ či zda jde o protiprávní výsledek tzv.
„Erfolgsunrecht“. Protiprávnost lze podle výsledku jednání určit pouze u konání či
bezprostředního

porušení

právního

zájmu.

Naopak

u

opomenutí

nebo

zprostředkovaného porušení právního zájmu se protiprávnost určuje podle toho, zda
škůdce porušil svou povinnost ke konání. Podle literatury je § 823 BGB spíše spojen s
výsledkem než s jednáním, tedy s porušením taxativně vyjmenovaných právních zájmů
a absolutních práv.112
Obtížné je prokázání protiprávnosti u opomenutí, a to především u dopravy. U
nečinnosti, jež zakládá protiprávnost, musí být prokázáno, jaké jednání by bylo bývalo
potřebné pro zabránění protiprávního následku. Škůdci musí být také známo, že svým
opomenutím by mohl způsobit újmu. Typické příklady se týkají tramvajové dopravy.
Pokud např. poškozený chtěl nastoupit do tramvaje v tom momentě, kdy se tramvaj
rozjela a bylo mu způsobeno zranění. V tomto případě je rozhodující, zda pro řidiče
109
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tramvaje bylo rozpoznatelné, že poškozený před odjezdem tramvaje už do ní nemohl
naskočit. Pak by k porušení jeho právní povinnosti nedošlo. Obecně se v tomto případě
nejedná o žádnou okolnost vylučující protiprávnost, avšak BGH zde stanovil speciální
okolnost vylučující protiprávnost spočívající v jednání, které je v souladu s provozem.
Řidič se tedy svým opomenutím nedopustil porušení povinnosti spočívající v náležité
bezpečnosti při odjezdu tramvaje, naopak zde lze uvažovat o porušení právní povinnosti
cestujícího.113
Aby škůdce jednal protiprávně, je nutná absence okolností vylučujících
protiprávnost. Podle judikatury bylo stanoveno, že u OVP vyplývajících ze zákona
nejde o numerus clausus.114 Od OVP se musí rozlišovat omyl. Pokud někdo jedná v
omylu ohledně skutkových okolností předpokládajících OVP, pak jeho protiprávní
jednání není vyloučeno. Obecně mezi OVP patří: nutná obrana proti protiprávnímu
zásahu dle § 227 BGB, krajní nouze dle § 228 a 904 BGB, svépomoc dle § 229, 859
BGB a dočasné zadržení § 127 StPO. Dříve se za OVP ještě považovalo tzv. výchovné
právo („Züchtigungsrecht“), kdy v rámci výchovy mohli učitelé či rodiče vůči dětem
zakročit předepsaným způsobem i fyzickou silou, která však podle nového znění § 1631
BGB, kdy dítě má právo na beznásilnou výchovu, už neplatí.115 Zvláštní případy OVP
představují souhlas či domnělý souhlas, který má největší význam ohledně právní
odpovědnosti lékaře a jednání na vlastní nebezpečí. Poškozený jedná na vlastní
nebezpečí tehdy, pokud na sebe vědomě bere takové nebezpečí. Typickým příkladem je
to, když poškozený ochotně jel s řidičem, i když věděl, že byl rozpoznatelně pod vlivem
alkoholu nebo nebyl schopen řízení z jiných důvodů. V tomto případě se dá počítat s
tím, že jestliže poškozený vstoupil do vozidla, pak dal „souhlas“ k ohrožení, jež poté
bylo realizováno jako újma na zdraví. Judikaturou byl tento případ nejprve hodnocen
jako spoluzavinění dle § 254 BGB a později jako OVP – souhlas. Dnes je názor BGH
takový, že jde o jakési „vzdání se odpovědnosti“ tzv. „Haftungsverzicht“.116 Řidič by
pak v tomto případě neměl odpovídat za újmu na zdraví způsobenou poškozenému,
113

PEIFER, Karl-Nikolaus. Schuldrecht: gesetzliche Schuldverhältnisse. 2. Auflage. Baden-Baden:
Nomos, 2010. s. 117.
114
Rozsudek BGH ze dne 4. 3. 1957, sp. zn. GSZ 1/56, publikovaný v Entscheidungen des
Bundesgerichtshofes in Zivilsachen, 24. Band, s. 21, 25
115
WAGNER, Gerhard. Münchener Kommentar zum bürgerlichen Gesetzbuch: BGB: Schuldrecht und
Besonderer Teil III. 5. Auflage. München: C. H. Beck, 2009. s. 1885.
116

Ibid., 1887

43

protože ten si byl vědom, že zde existuje určité nebezpečí vzniku újmy. O jednání na
vlastní nebezpečí jde i ohledně rizikových sportů. Pokud tedy škůdce v rámci pravidel
hry způsobí zranění poškozenému, tak mu nevzniká povinnost k náhradě škody. BGH
uvedl to, že spoluhráči pravidla hry vždy znají a jejich porušení musí v případě újmy
vždy prokázat poškozený. Musí se však vždy jednat o patrné porušení pravidel.117

2.1.2.5 Zavinění
Dalším předpokladem pro vznik povinnosti k náhradě škody je zaviněné
protiprávní jednání škůdce. Zavinění se tedy zakládá na protiprávním jednání škůdce,
pokud není ospravedlněno na základě OVP.118 U deliktní odpovědnosti se zavinění
nepresumuje, což znamená, že poškozený musí prokázat, že škůdce vzniklou újmu
skutečně zavinil, a to i kdyby se jednalo o pouhou nedbalost.
Aby škůdce jednal zaviněně je zapotřebí, aby byl deliktně způsobilý a zároveň
splnil jednu z forem zavinění, tedy nedbalost či úmysl. Deliktní způsobilost je
vyloučena tehdy, pokud je škůdcem nezletilý nebo osoba stižená duševní poruchou
podle § 827 a 828 BGB. U nezletilých se rozlišují tři skupiny: 1) odpovědnost je zcela
vyloučena do 7. roku věku; 2) mezi 7 a 10. rokem je vyloučena v silniční dopravě119,
ledaže by nezletilý způsobil škodu úmyslně; 3) dovršení 7. roku (v silniční dopravě 10.
roku) ale ještě ne 18. roku věku – zde je deliktní způsobilost omezená, tj. posuzuje se,
zda

nezletilý

byl

způsobilý

rozpoznat

protiprávnost

svého

jednání

(„Einsichtsfähigkeit“)120 a jeho závaznost.
Německé právo stejně jako české rozlišuje dva druhy zavinění – nedbalost a
úmysl, přičemž u deliktního práva mají stejné právní následky. Úmysl je složkou
vědění, chtění a vědomostí o protiprávnosti. Podle teorie o úmyslu je úmysl u škůdce
vyloučen v takovém případě, kdy jednal v omylu. Podle judikatury je ovšem k
117
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prokázání zavinění postačující nepřímý úmysl, kdy si škůdce uvědomoval, že může
dojít ke způsobení škody a přesto tak jednal.121 Podle § 276 odst. 2 BGB jedná nedbale
ten, kdo nedbá či nerespektuje náležitou opatrnost. Zásadou je objektivní měřítko
nedbalosti. Předpokladem je taková pečlivost, která by se měla vzhledem k požadavkům
průměrných osob, se kterými se daná osoba stýká, očekávat v konkrétní situaci bez
ohledu na zkušenosti, znalosti a možnosti. Pokud však škůdce má vyšší znalosti či
možnosti, pak se i zvyšuje jeho objektivní měřítko pečlivosti. Důvodem je ochrana
poškozených.122

2.1.2.6 Škoda
Vznik škody je poslední podmínkou pro naplnění skutkové podstaty v § 823
odst. 1 BGB. Německé právo rozlišuje dva základní rozdíly definice škody. Prvním je
diference škody na materiální a imateriální. O materiální neboli hmotnou škodu jde
tehdy, pokud poškozený utrpěl škodu vyčíslitelnou penězi. Újma způsobená na životě,
tělu, zdraví nebo svobodě představuje škodu nemateriální, přičemž může i zde vznikat
materiální újma spočívající v dalších způsobených následcích (např. náklady na
léčení).123
Východiskem pro náhradu majetkové škody je tzv. „Differenzhypothese“, na
základě které se stejně jako u nás poškozenému nahrazuje to, co by mu bylo bývalo
vzniklo, kdyby nenastal škodlivý následek zakládající povinnost k náhradě škody.124
Základem pro náhradu škody je dle § 249 - 251 BGB naturální restituce, tedy návrat do
původního stavu, která však u imateriální újmy není zpravidla možná, jelikož je
ekonomicky neocenitelná. Nelze nahradit hmotným ekvivalentem újmu na cti, a proto
přichází v úvahu pouze odškodnění v penězích po splnění předepsaných podmínek.
Kompenzace v penězích se poskytuje jen tehdy, pokud naturální restituce není možná a
jestliže je to možné v podobě bolestného, které plní funkci zadostiučinění. Výše
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odškodnění odpovídá druhu a způsobu újmy. Častěji jde pouze o jakousi útěchu či
„náplast na bolest“.125
I když se u zásahu do osobnostního práva § 253 odst. 2 BGB nezmiňuje o
bolestném, judikatura i v tomto případě poškozenému udělila nárok na náhradu
nemajetkové újmy. U způsobení újmy zásahem do osobnostních práv je nárok na
peněžité odškodnění závislý na intenzitě zásahu, který vedl k protiprávní a zaviněné
újmě. Této intenzity je dosaženo tehdy, pokud škůdce postihne přičitatelnost jeho
těžkého zavinění anebo jestliže je osobnostní právo zasaženo v nezvykle velké míře.
Zároveň poškozený nesmí požadovat postačující zadostiučinění z jiného důvodu.
Další rozdíl spočívá v tom, zda byla škoda způsobena bezprostředně
protiprávním jednáním (tzv. „Verletzungsschaden“ např. zlomení nohy při autonehodě)
anebo je vznik škody teprve následkem (tzv. „Folgeschaden“ např. náklady na léčení
zlomeniny). Přitom nezáleží na tom, jestli tato škoda jakožto následek protiprávního
jednání byla předvídatelná nebo nebyla.126

2.2 Smluvní odpovědnost
Povinnost k náhradě újmy na zdraví může vedle porušení povinnosti ze zákona
vzniknout i na základě porušení smluvní povinnosti. Jelikož jde nejčastěji o porušení
povinnosti ze smlouvy uzavřenou mezi pacientem a lékařem, soustředí se tato část
diplomové práce na smluvní odpovědnost lékaře.
Ohledně smluvních vztahů mezi pacientem a lékařem se rozlišují dvě skupiny
vztahů: ambulantní a nemocniční.

2.2.1 Ambulantní smluvní vztahy
V Německu může lékař působit buďto samostatně, tedy jako soukromý lékař
anebo i s ostatními lékaři v tzv. společenstvích. Zároveň musíme u smluvních vztahů
rozlišovat, zda se jedná o soukromého či pojištěného pacienta.
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2.2.1.1 Smlouva o poskytnutí zdravotní péče
V případě poskytování zdravotní péče je klíčové zkoumat otázku, kdo je z
pohledu pacienta povinen k náhradě škody a kdo může být žalován, resp. kdo nese
riziko odpovědnosti. Pro vznik smluvní odpovědnosti je zapotřebí uzavření smlouvy a
váže se na její porušení. Smluvní strany jsou přesně určeny a účinné uzavření smlouvy
předpokládá na jedné straně projev vůle pacienta k léčbě a na straně druhé k tomu
odpovídající projev vůle lékaře o převzetí léčby. Ve většině případů je postačující
konkludentní forma uzavření smlouvy.127
Smlouva o poskytnutí zdravotní péče je kvalifikována jako smlouva pracovní dle
§ 611 BGB („Dienstvertrag“). Oproti smlouvě o dílu zde není závazek k úspěchu. Lékař
je tak povinen k poskytnutí služby (výkonu práce), avšak ne k dosažení úspěchu v
léčbě.128 Přestože je bezpochybně cílem každé léčby úspěšné vyléčení, musí se vzít
vždy v úvahu, že každý lékařský zákrok sebou nese určité riziko. Z tohoto důvodu se
lékař nemůže smluvně zavázat k úspěchu svého zákroku. Lékař je však na základě
smlouvy vždy povinen provést zákrok tzv. lege artis. Jen výjimečně se na poskytnutí
zdravotní péče vztahují i předpisy upravující smlouvu o dílo. Je tomu tak např. u
nařízení vložek do bot předepsané ortopedem nebo u zafixování protézy. V těchto
případech lékař odpovídá za výsledek sjednaný ve smlouvě.129
Při soukromé praxi lékaře uzavírá pacient smlouvu o poskytnutí zdravotní péče
přímo s ním a na rozdíl od tzv. společenství lékařů působí povinnosti k poskytnutí
plnění ze smlouvy jen vůči jednomu lékaři. Co se týče odměny lékaře, tak ta musí být
předem písemně sjednána a to v zákonem předepsaných mezích.130
Vedle smluvního závazku může být lékařův zákrok kvalifikován i jako
jednatelství bez příkazu podle § 670, 677 BGB. Jedná se o případy, kdy aniž by došlo
mezi lékařem a pacientem k uzavření smlouvy, tak lékař provede zákrok ve prospěch
pacienta. Typicky se tak děje tehdy, pokud je pacient v bezvědomí nebo není jinak
127

EHLERS, Alexandr; BROGLIE, Maximilian. Arzthaftungsrecht: Grundlagen und Praxis. 4. Auflage.
München: C. H. Beck, 2008. s. 236.
128
GEHRLEIN, Markus. 1. Auflage. Kompaktwissen Arzthaftungsrecht. München: C. H. Beck, 2007. s.
1.
129
EHLERS, Alexandr; BROGLIE, Maximilian. Arzthaftungsrecht: Grundlagen und Praxis. 4. Auflage.
München: C. H. Beck, 2008. s. 236.
130
GEISS, Karlmann. Arzthaftpflichtrecht. 6., überarbeitete Auflage. München: C. H. Beck, 2009, s. 3.

47

schopen komunikace. Lékař je pak povinen provést lékařský zákrok v souladu s tzv.
domnělým souhlasem pacienta a v jeho zájmu. Podle § 680 BGB je zde odpovědnost
jednatele bez příkazu – zde lékaře zmírněna tak, že odpovídá pouze za úmysl či hrubou
nedbalost. Další výhodou je to, že v případě hrubých chyb ohledně zákroku nebo
diagnózy, se zásady pro obrácení důkazního břemena nepoužijí.131

2.2.1.2 Pojištěný pacient
Hlavní rozdíl smluvního vztahu mezi soukromým a pojištěným pacientem
spočívá v odměně lékaře. Zatímco u soukromé praxe je pacient zavázán k osobnímu
vyrovnání, u pojištěneckého vztahu je lékař placen svojí zdravotní pojišťovnou.
Pacient má podle německého práva nárok na náhradu nákladů vynaložených na
poskytnutí služby z jeho nemocenského pojištění, pokud provedení lékařského zákroku
smluvním lékařem bylo chybné nebo nepotřebné. V tomto případě se však pacient musí
obrátit na svou pojišťovnu a zároveň mít k tomu potvrzení o zákroku od jiného lékaře.
Nárok na náhradu mu náleží i ve chvíli, kdy zdravotní pojišťovna není povinna k
proplacení nebo neodkladná služba nebyla včasně obstarána či neprávem odmítnuta.132
V rámci zdravotního pojištění vznikají tři vztahy. Zaprvé mezi pojištěným
pacientem a jeho zdravotní pojišťovnou, kdy se jedná o veřejnoprávní vztah na základě
nemocenského pojištění ze zákona. Na základě toho je zdravotní pojišťovna povinna
zajistit svým pojištěncům a jejich příbuzným zdravotní péči. Zadruhé mezi smluvním
lékařem a sdružením pojistných lékařů, kde jde rovněž o veřejnoprávní a tzv. členský
vztah, na základě kterého vzniká smluvnímu lékaři jakožto členu sdružení nárok na
odměnu. A jako poslední existuje vztah mezi lékařem a pojištěným pacientem, jež je
soukromoprávního charakteru.133
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2.2.1.3 Společenství lékařů
V případě poskytování zdravotní péče více lékaři rozlišuje německé právo tři
možné formy. První z nich je tzv. „Praxisgemeinschaft“, kdy jde o společenství na
základě společenské smlouvy dle § 705 ff BGB. Nejčastějším účelem je společné
užívání personálu, místností či přístrojů. Každý lékař v tomto druhu společenství
provádí lékařský zákrok samostatně a nezávisle na ostatních. Smlouva o poskytnutí
zdravotní péče je uzavírána vždy mezi pacientem a lékařem, který jí provádí. To platí i
pro případ, pokud tohoto lékaře zastupuje jiný lékař v rámci společenství (tzv.
„Erfüllungsgehilfe“). To však neplatí tehdy, kdy zastupující lékař léčbu převezme a
uzavře s pacientem smlouvu.
Druhou

možností

je

tzv.

„Berufsausübungsgemeinschaft“

(dříve

„Gemeinschaftspraxis“), kde jde o spolupráci lékařů ohledně společné lékařské činnosti,
a jež je rovněž dle BGB právně kvalifikována jako společenství. Tento druh
poskytování zdravotní péče má podobu partnerského společenství, jehož organizační
forma je soukromá právnická osoba a zároveň společenství s omezenou odpovědností.
V tomto případě uzavírá pacient smlouvu se soukromou právnickou osobou
(společenstvím), jehož společníci nesou odpovědnost za chybné provedení lékařského
zákroku společně a nerozdílně.134 Platí to i v případě, když jsou lékaři tvořící
společenství jinak odborně orientováni. Zajímavé je, že podle judikatury toto pravidlo
nerozdílné a společné odpovědnosti platí i u deliktní odpovědnosti, přičemž dříve platilo
to, že deliktně odpovídal pouze ošetřující či jednající lékař.
Poslední možností jak poskytovat zákrok více lékaři je v medicínském centru,
tzv. „Medizinisches Versorgungszentrum“, podle SGB. Jedná se o zařízení s
registrovanými lékaři působícími jako zaměstnanci nebo smluvní lékaři. Nejčastější
právní formou tohoto centra je společenství s omezenou odpovědností. Centrum je pak
nositelem tohoto společenství, smluvní stranou a odpovídá tedy za následky porušení
smluvních povinností. Jednající lékař je ve vztahu k centru buď jeho zaměstnancem a
pomocníkem dle § 278 BGB, což znamená, že nejedná na vlastní odpovědnost, anebo
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smluvním lékařem centra. Poté platí stejně jako u předchozí formy pravidlo společné a
nerozdílné odpovědnosti.135

2.2.2 Nemocniční smluvní vztahy
Vedle uzavření smlouvy o poskytnutí zdravotní péče se soukromým lékařem či
se sdružením lékařů dává německé právo pacientovi možnost smluvního vztahu s
nemocnicí, resp. s provozovatelem nemocnice. V takovém případě za chybně provedený
lékařský zákrok odpovídá buď provozovatel nemocnice, jednající lékař či oba jakožto
společní škůdci. Na základě toho se rozlišují tři druhy smluv.
Prvním typem je tzv. „totaler Krankenhausaufnahmevertrag“, která je jakýmsi
smíšeným smluvním vztahem s prvky pracovní smlouvy. Smluvním partnerem je
výhradně provozovatel nemocnice, jenž je povinen k zajištění lékařské péče.
Kupříkladu u univerzitní kliniky je tímto smluvním partnerem univerzita. Veškerý
nemocniční i nezdravotnický personál tak jedná jako tzv. pomocníci ve smyslu § 278
BGB a nenese odpovědnost, jelikož nejedná jako zákonný zástupce provozovatele
nemocnice. To neplatí v takovém případě, kdy lékař provede zákrok mimo smlouvu na
základě svého vlastního smluvního vztahu s pacientem.136
Druhým typem smlouvy je tzv. „gespaltener Krankenhausaufnahmevertrag“, kde
jsou uzavírány dvě samostatné smlouvy. Na jedné straně mezi pacientem a
provozovatelem nemocnice, na základě které provozovatel odpovídá pouze za takovou
nemocniční péči, ke které náleží potřebné zákroky učiněné nikoliv samotnými lékaři,
nýbrž personálními či věcnými prostředky nemocnice. Provozovatel tedy odpovídá i za
škodu způsobenou nedostatečnými informacemi ohledně stravování, nedostatečným
vybavením nemocnice či organizační chybou, tedy pokud chybný zákrok provedený
lékařem nespadal do jeho oboru působnosti. I provozovatel však může za určitých
podmínek odpovídat za chybu lékaře, a to tehdy, pokud nebylo možné se chybě
vyhnout. Zde je provozovatel povinen nad lékařem dohlížet a šlo by o závažnou chybu,
jež mu byla známá. Na straně druhé je uzavírána smlouva mezi pacientem a lékařem,
135
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která je základem pro samostatnou odpovědnost lékaře za porušení smluvních
povinností. Lékař však nese nejenom odpovědnost za sebe, ale také za ty, kteří působí v
jeho oboru a byli jím použiti k provedení zákroku na základě § 278 BGB. To platí i pro
nezdravotnický personál podléhající příkazům tohoto lékaře.137
Pokud jsou ke smlouvě o poskytování zdravotní péče ještě domluveny další
lékařské

zákroky,

pak

se

jedná

o

poslední

typ,

tzv.

„totaler

Krankenhausaufnahmevertrag mit Arztzusatzvertrag“. I zde jsou uzavírány dvě smlouvy
– mezi pacientem a provozovatelem nemocnice a mezi pacientem a vedoucím lékařem.
V tomto případě provozovatel odpovídá za chybu lékaře bez ohledu na její povahu, a to
na základě § 278 BGB. Odpovědnost vedoucího lékaře je založena na § 280 a 278 BGB.
Může nastat situace, kdy bude za jednání zdravotnického personálu odpovídat jak
vedoucí lékař, tak i provozovatel nemocnice, pokud se bude jednat o použité osoby dle
§ 278 BGB k plnění smluvních povinností z obou smluv.138 U nezdravotnického
personálu se tak stává ale pouze výjimečně.
Pacient zpravidla volí poslední z uvedených smluvních typů, protože si pro
provedení lékařského zákroku vždy přeje odbornost, kterou vedoucí lékař disponuje.139

2.2.3 Předpoklady pro vznik smluvní odpovědnosti
Jelikož zde stejně jako u deliktní odpovědnosti platí téměř stejné předpoklady
pro její vznik, tak se tato část práce soustředí pouze na rozdíly. Základem pro vznik
nároku pacienta na vymáhání bolestného je porušení jeho „pohledávky“ spočívající v
poskytnutí zdravotní péče na základě smlouvy s lékařem. Pacient pak musí prokázat, že
příčinou pro vznik škody bylo chybné jednání lékaře.140 Podle § 280 odst. 1 BGB pak
ten, kdo svým jednáním zaviněně poruší smluvní povinnost, je povinen k náhradě
škody. Pacient požadující náhradu škody je stejně jako u nás povinen prokázat její
vznik, porušení smluvní povinnosti jednáním lékaře a příčinnou souvislost mezi
protiprávním jednáním a škodou. Není však povinen prokázat zavinění lékaře jak je
137
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tomu u deliktní odpovědnosti, jelikož se zavinění dle § 280 odst. 1 BGB presumuje.
Lékař je naopak povinen prokázat, že újmu na zdraví pacienta nezavinil. Jakékoliv
pochybnosti jsou ovšem připisovány k tíži lékaře.141
Odpovědnost za porušení smluvních povinností lékaře tedy vychází z § 280 odst.
1 BGB, přičemž tyto povinnosti byly ještě na základě judikatury konkretizovány: lékař
je povinen pacientovi stanovit diagnózu, poskytnout konzultaci i poučení odpovídající
stavu lékařské vědy a zároveň zajistit přiměřeně rychlou, jednoduchou a zatěžující
terapii s cílem uzdravení či snížení bolestí.142
Vedle porušení pravidel medicínské vědy je dle německého práva pro vznik
odpovědnosti

lékaře

ještě

zapotřebí

porušení

povinností

pečlivosti

(tzv.

„Sorgfaltspflichten“). Lékař tedy musí dle § 276 odst. 1 BGB způsobit újmu zaviněně.
Ohledně lékařských zákroků jde ve většině případů o nedbalost a ne o úmysl. Pro vznik
nároků na náhradu škody dle § 280 odst. 1 BGB musí být zároveň určeno, že lékař
nevzal v potaz požadující pečlivost. To, zda lékař svým jednáním porušuje svojí
povinnost pečlivosti, se vždy určuje objektivně, přičemž se neberou v potaz individuální
vlastnosti snižující výkonnost lékaře jako je např. přepracování, snížení koncentrace
nebo časový nedostatek.143 Pokud lékař provádí zákrok, jenž nespadá do jeho oboru,
pak musí dodržet standard tohoto jemu cizího oboru. Jestliže tedy např. chirurg nebo
gynekolog provádí narkózu, pak musí i on disponovat průměrnými znalostmi stejně
jako anesteziolog.144 Ohledně speciálních lékařů platí pravidlo, že se měřítko pro
povinnost pečlivosti zostřuje. Pacientovi jakožto smluvnímu partnerovi je lékař
odpovědný za to, že jeho znalosti a zkušenosti budou tomuto měřítku odpovídat. To
platí především u tzv. převzetí zákroku, pro který nemá buď dostatečnou kvalifikaci
anebo zkušenosti. Lékař je vždy povinen si sám udělat obrázek o tom, jaké jsou jeho
předpoklady pro daný lékařský zákrok a pokud jeho zkušenosti či znalosti nejsou pro to
dostatečné, musí provedení odmítnout. Jinak je odpovědný za způsobení škody, kde
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bylo příčinou jeho chybné jednání.145 Lékař, u kterého zákrok přesahuje jeho znalosti a
zkušenosti je naopak povinen jej převést na jiného s dostatečnou kvalifikací anebo se o
tom s ním poradit.146
K porušení povinnosti pečlivosti lékaře jakožto stanovení diagnózy patří také
odmítnutí lékařské návštěvy v domově pacienta. Zde totiž soudy vyžadují vysoké
nároky, co se týče lékařské péče. Lékař je v zásadě zavázán k tomu, aby usoudil, zda
pacient trpí bolestmi či ne. Každé podezření na nemoc tak vyžaduje patřičné základní
vyšetření. Lékař tak může odmítnout pouze takovou domovní návštěvu, která je jasně
nepodložená.147

2.3 Odpovědnost za chybně provedený lékařský zákrok
Stejně jako v českém právu je podle německého lékař povinen provést lékařský
zákrok způsobem, jež odpovídá dosavadnímu stavu lékařské vědy (tzv. medicínskému
standardu). Německá nauka rozlišuje pojem („Behandlungsfehler“), když lékař provede
zákrok v rozporu s medicínským standardem, v užším a širším slova smyslu. V užším
slova smyslu jde jak o porušení pečlivosti lékaře jeho samotným lékařským jednáním,
tak i o organizační chyby, které jsou časté při rozdělování práce, komunikaci či vadném
přístroji. Následkem je pak nedbalostní jednání lékaře, jež nejde zhojit ani souhlasem
pacienta k zákroku. V širším slova smyslu jde o porušení povinnosti poučení, která buď
nebyla splněna vůbec anebo pouze nedostatečně. Následkem je neúčinnost pacientova
souhlasu, která může být však zhojena tzv. domnělým souhlasem.148 Můžeme tedy
konstatovat, že jakékoliv porušení pravidel a standardů lékařské vědy znamená chybný
lékařský zákrok.
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2.3.1 Předpoklady pro chybný zákrok lékaře
Prvním předpokladem, aby se dal provedený zákrok pokládat za chybný, je to,
že je v rozporu se stavem lékařské vědy v době zákroku, a tím je jednání lékaře
považováno za nedovolené, neboli protiprávní. Tento medicínský standard stojí na třech
pilířích: na vědeckých znalostech o tom, jak má a nemá působit jednání lékaře; na
praktických zkušenostech, jak by se mělo lékařským jednáním zamezit škodě a rizikům
či je minimalizovat; na akceptaci uvnitř lékařské profese, resp. prosazení diagnózy a
způsobu provedení zákroku. Problematické se zdá to, že tento standard se zaprvé
neustále dynamicky vyvíjí i mění a za druhé jeho porušení se posuzuje až ex ante.149
Medicínský standard není však u všech lékařů stejný. Je logické, že u vedoucího lékaře
bude vyšší než u obvodního lékaře. Ne všechny nemocnice jsou stejně vybaveny, co se
týče moderních přístrojů, a proto se vždy při postupu zohledňuje tzv. rozšířený
standard.150 Naopak nemocnice musí vždy zajistit, že bude při poskytování zdravotní
péče dodržen odborný standard, pokud lékařský zákrok vyžaduje odborné znalosti. Ke
stanovení medicínského standardu slouží směrnice výborů lékařů v Německu, jež jsou
závazné a cokoliv odporující je nepřípustné, dále rámcové úmluvy, které jsou naopak
nezávazné a doporučující.151
Druhou podmínkou je újma na zdraví pacienta jakožto jakékoliv vyvolání
zdravotního stavu, který se odlišuje od stavu s normálními tělesnými funkcemi. Dalším
předpokladem je prokázání kauzality mezi chybným postupem lékaře a újmou na
zdraví, kde důkazní břemeno nese pacient. Kauzalita však není prokázána tehdy, když
riziko onemocnění bylo zapříčiněno samotným zdravotním stavem pacienta. Lékaři
totiž nemůže být přičítán vlastní zdravotní stav pacienta, který měl už před provedením
lékařského zákroku.152 Odborná literatura ještě v případě kauzality rozlišuje tzv.
částečnou příčinnou souvislost, kdy lékaři postačí, pokud prokáže, že jeho chyba
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způsobila škodu pouze částečně a „spolukauzalitu“, kde je postup lékaře jednou z
příčin, která mohla samotná vést k újmě na zdraví, a proto je povinnost k náhradě
prokázána. Příkladem je opakovaně se vracející nádor pacientovi, kdy lékař chybně
postupuje ohledně ozařování. I když se v tomto případě jedná o vedlejší příčinu, tak
lékař bude odpovědný za smrt pacienta. Naopak o tzv. částečnou kauzalitu by se jednalo
v případě, když by byla zvýšená pravděpodobnost, že pouze jedna příčina vedla k
opětovnému nádoru, a tou nebyla chyba lékaře.153
Posledním předpokladem pro vznik odpovědnosti za chybný zákrok je porušení
povinnosti pečlivosti lékaře, která je popsána výše. Měřítko pečlivosti lékaře je vyšší při
nebezpečných metodách či u pacientů, kteří trpí těžkým psychickým onemocněním,
např. pacient se sebevražednými sklony, u kterého je vyžadován stálý dohled.
Příkladem může být to, že žalobkyně trpěla psychickou nemocí, která se jí postupem
času zhoršovala. Jelikož ji její neuroložka nemohla u ní doma navštívit, zavolala její
matka pohotovost. Žalovaný doktor na pohotovosti jí píchl injekci s lékem „Haldol“,
který však u poškozené její psychiku ještě ztížil. Žalobkyně se poté kvůli tomu pokusila
o spáchání sebevraždy skokem z 6 metrové výšky z okna na beton. Následkem toho
utrpěla těžká zranění, musela se vzdát práce a nebyla zde žádná vyhlídka na zlepšení její
pracovní způsobilosti do původního stavu. Žalovaný byl žalován kvůli zanedbání své
povinnosti před podáním léku žalovanou řádně vyšetřit a tak zjistit, že v případě podání
tohoto léku hrozí u žalované riziko spáchání sebevraždy. Dopustil se tedy porušení
povinnosti pečlivosti.154

2.3.2 Druhy chybných lékařských zákroků
Chyby, kterých se může lékař při poskytování zdravotní péče dopustit, lze
kvalifikovat do dvou základních skupin. První skupinu lze nazvat obecný nedostatek
kvality a druhou konkrétní nedostatek kvality při poskytování zdravotní péče.
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2.3.2.1 Obecný nedostatek kvality

2.3.2.1.1 Převzetí povinnosti
Lékař odpovídá za své protiprávní jednání i v případě, pokud jím plnil povinnost,
kterou převzal od jiného lékaře. Typickým příkladem je to, že lékař provedl lékařský
zákrok, pro který neměl patřičnou kvalifikaci. Za těchto okolností pak lékař porušuje
svoji povinnost provádět pouze to, čeho je na základě svých odborných znalostí
schopen. Pokud by totiž lékař provedl lékařský zákrok, ke kterému není kvalifikován,
pak by to neodpovídalo požadovanému medicínskému standardu. Tato povinnost lékaře
reflektuje i jeho závazek, aby se v jeho oboru průběžně vzdělával na základě medicínské
literatury. Po každém praktickém i odborném lékaři se vyžaduje, aby se pravidelně
vzdělával díky vnitrostátní odborné literatuře. Neznamená to však, že by byl lékař
povinen se vzdělávat i ze zahraniční odborné literatury, pokud to však nevyžaduje
povaha metody provedení zákroku. Co však nikdy není po lékařích požadováno, je
navštěvování kongresů.155
Chyby se v tomto případě dopustí lékař i tehdy, pokud jedná mimo svůj obor. Tím
totiž přesahuje hranice svého oboru a musí i za takové jednání odpovídat. To však
neplatí pro nezdravotníky, např. pro léčitele, který převezme poskytnutí zdravotní
péče.156

2.3.2.1.2 Organizační a koordinační chyba
Při poskytnutí zdravotní péče se vždy vyžaduje, aby její průběh byl řádně
organizován a koordinován způsobem odpovídajícím standardu kvality. Poskytovatel je
tak povinen zajistit určitý standard hygieny, vybavení (přístrojů), léků, bezpečnosti a
personálu.157 Provozovatel zdravotnického zařízení musí vždy zajistit, aby lékařský
zákrok byl proveden osobou, která je pro to kompetenčně příslušná. Jako příklad slouží
provedení CTG, což je vyšetřovací metoda, která kontroluje tep plodu na konci
155
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těhotenství a v průběhu porodu. Může ji však provést pouze gynekolog a díky tomu je
pak možné včas odhalit stav ohrožení dítěte a bezpečné přivedení na svět. Pokud je ale
CTG provedeno pouze nemocniční sestrou, pak provozovatel zdravotnického zařízení
odpovídá za tuto organizační chybu, neboť sestra překročila své kompetence.158
Zdravotní péče se většinou poskytuje na základě dělby práce, a to např. na
klinikách či v lékařských praxích apod. Dělba práce a četnost zapojeného personálu
totiž zvyšuje na jedné straně šance na uzdravení, ale na straně druhé také riziko výskytu
chyby při provedení lékařského zákroku. Tento druh chyby nastává tehdy, pokud
příslušný lékař či provozovatel nemocnice poruší svoji povinnost organizace, řádné
koordinace a kontroly při provedení lékařského zákroku. Typické organizační chyby
jsou: chyba při komunikaci, kvalifikaci (tedy při výběru), rozdělení kompetencí a
delegaci úkolu.159

2.3.2.2 Konkrétní nedostatek kvality

2.3.2.2.1 Volba léčebné metody
Zásadou je právo lékaře na volbu metody v případě poskytnutí zdravotní péče. Tato
zásada je však aplikovatelná pouze v případě, že léčbu lze poskytnout na základě více
metod, které jsou hodnotově stejné, tzn., že sebou nesou stejná rizika a vykazují stejné
šance na uzdravení. Jedině tak se může lékař mezi těmito metodami svobodně
rozhodnout. Z tohoto vyplývá, že pokud některá z metod přináší méně rizik, i když má
stejné vyhlídky na uzdravení, má před ostatními metodami přednost stejně tak jako
metoda, která přináší stejná rizika, ale je při ní větší šance na uzdravení.160
Lékař musí vždy při poskytnutí zdravotní péče zhodnotit všechna lékařská opatření,
která pacientovi zajistí úspěšné léčení bez komplikací. Ne vždy má však bezpečnost
přednost před efektivností lékařského zákroku. Lékař tedy není povinen pro pacienta
vždy zvolit tu nejbezpečnější cestu pro vyléčení, pokud metoda, kterou zvolil,
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představuje vyšší šance na uzdravení. To však neplatí v případě, kdy se lékař rozhodne
pro metodu, která sebou nese nebezpečné vedlejší účinky.161
Lékař je vždy povinen o všech možných metodách, které přicházejí pro pacienta v
úvahu, informovat. Je možné i zvolit metodu zcela novou, která doposud není moc
praktikována či nařídit medikament, který ještě není povolen. Lékař tedy může provést
určitý léčebný pokus, avšak pouze v případě, že o tom pacienta řádně poučí a ten s tím
souhlasí. Problematické je však to, že při těchto nových metodách nejsou ještě známy
všechna rizika, která sebou nové metody nesou. Lékař tak musí vzít v úvahu všechna
možná rizika, která by se při dlouhodobé léčbě podle nové metody mohla objevit a
zároveň použít veškerá bezpečnostní opatření, jež by výskyt těchto rizik snižovaly.162

2.3.2.2.2 Chybná diagnóza
V zásadě jde o chybu při poskytování zdravotní péče tehdy, pokud lékař nerozpozná
nemoc a její symptomy, která je obecně známá. Ne vždy je však mylná diagnóza
následkem zanedbání péče lékaře. Lidský organismus je totiž složitý a ne u všech
pacientů má stejná nemoc stejné příznaky. Symptomy nemoci nejsou vždy jasné a
mohou se tedy projevovat různými způsoby. Lékař tak nemůže být odpovědný za
mylnou diagnózu tehdy, pokud symptomy sice existovaly, on je však nemohl dostatečně
zohlednit. Jako příklad poslouží rozhodnutí BGH u zlomeného obratle. Lékař stanovil
mylnou diagnózu pohmoždění obratle namísto jeho zlomení, a to proto, že ani na
snímku z rentgenu nebyla zlomenina vidět. Přestože byl obratel zlomený, lékař
neodpovídal za chybu v diagnóze a žaloba na bolestné nemohla mít úspěch.163
Odpovědnost za chybu při poskytnutí zdravotní péče přichází zpravidla také v
případě, kdy lékař stanoví diagnózu, aniž by o tom sepsal lékařskou zprávu. Kromě toho
je lékařskou povinností informovat pacienta o obsahu a druhu diagnózy takovým
způsobem, aby nebyla bezdůvodně zatížena jeho psychika.164 Není tedy ani možné u
stanovení závažné nemoci, aby o ní lékař pacienta informoval prostřednictví telefonátu.
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Příkladem takového závažného onemocnění je mylná diagnóza rakoviny dělohy. Lékař
na základě chybných výsledků laboratorních testů stanovil u pacientky diagnózu
rakoviny dělohy. Lékař to pacientce sdělil prostřednictvím telefonátu, čímž porušil svojí
právní povinnost informovat tak, aby pacienta zbytečně psychicky nezatížil. Jelikož se
jednalo o velice těžkou nemoc, měl o tom pacientku informovat vhodnějším způsobem,
a to např. osobním pohovorem. Tato náhlá diagnóza způsobila u pacientky psychický
šok. Lékař se k tomu ještě dopustil dalšího protiprávního jednání tím, že v lékařské
zprávě nepřezkoumal jeho zjištění diagnózy. Na základě této mylné diagnózy pacientka
trpěla psychicky a musela zbytečně podstoupit operaci.165
Zde je zapotřebí ještě pro srovnání zmínit chybu v diagnóze podle české judikatury.
Jak jsem již citovala dříve, chybu v diagnóze nelze považovat samu o sobě za postup
non lege artis. Diagnóza je totiž pouhou hypotézou, která budoucí vývoj potvrdí nebo
vyvrátí. O porušení lege artis půjde však v případě, pokud lékař při výkonu svého
povolání nedodrží rámec pravidel vědy a medicínských způsobů a to v mezích daných
rozsahem svých úkolů podle pracovního zařazení i konkrétních podmínek a
objektivních možností. Chyba v diagnóze tak představuje jednání non lege artis tehdy,
je-li nesprávná diagnóza důsledkem závažného porušení postupů pro její určování, např.
v případě bezdůvodného nevyužití dostupných diagnostických metod.166

2.3.2.2.3 Chyba lékaře v terapii
Za tento druh chyby lékař odpovídá tehdy, pokud jeho stanovení diagnózy bylo sice
správné, ale jeho způsob poskytnutí zdravotní péče byl v rozporu s medicínským
standardem. Můžeme to tedy nazvat postup lékaře non lege artis. Tento případ přichází
v úvahu tehdy, kdy lékař při léčbě nepoužije veškerá opatření, jež zajišťují, že k újmě na
zdraví pacienta buď vůbec nedojde, nebo dojde v menší míře. Z tohoto vyplývá, že
lékař je vždy povinen použít všechna možná opatření, aby k újmě na zdraví pacienta
nedošlo. Musí se vždy jednat o opatření, která jsou v rámci lékařského zákroku
potřebná. Jestliže tedy lékař učiní opatření, se kterými jsou spojena rizika, a jež v
konkrétním případě nejsou podle medicínského standardu nařízena, pak se stejně
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dopouští postupu non lege artis. Lékař je povinen vždy ještě před provedením
lékařského zákroku zohlednit, zda je nutné učinit možná opatření, se kterými jsou
spojena rizika.167
Lékař se dopustí této chyby také v případě, pokud nedodrží stanovené množství léku
a pacienta předávkuje, anebo pokud je jeho jednání při provedení lékařského zákroku v
rozporu se stanoveným standardem, např. pokud zůstane lékařský nástroj v ráně
pacienta nebo není zajištěn dostatečný dozor po operaci. Lékař odpovídá dále tehdy,
jestliže byla způsobena újma na zdraví pacienta tím, že bylo špatně zacházeno s
technickým přístrojem. Dopuštění se chyby tohoto druhu přichází také v úvahu, pokud
lékař poruší svou povinnost napsání receptu, který musí být bezzávadný, bezchybný a
úplný.168

2.1 Povinnost poučení
Povinnost lékaře řádně a včas poučit pacienta a zároveň od něj vyžádat souhlas k
zákroku je obsahem smluvního vztahu mezi nimi. Tato povinnost vychází z ústavou
zaručeného práva na sebeurčení.169 Konkrétně toto právo vychází z článku 2 odst. 1 GG,
kde jsou zakotveny práva na všeobecnou svobodu jednání, život, tělesnou
nedotknutelnost a osobní svobodu a stejně tak z článku 1 odst. 1 GG, kterým je
zaručena ochrana lidské důstojnosti. Na základě toho je pacientovi zajištěna možnost se
o lékařském zákroku jakožto zásahu do jeho tělesné integrity svobodně a informovaně
rozhodnout.170 Pokud tedy lékař provede zákrok bez souhlasu pacienta či jej řádně
nepoučí, dopouští se porušení smluvní povinnosti. Tato odpovědnost lékaře za
nedostatečné poučení stojí samostatně vedle odpovědnosti za chybné provedení zákroku
(postup non lege artis). Je třeba vždy od sebe odlišit, zda se jedná o porušení povinnosti
poučení anebo povinnosti k poučení o terapeutické jistotě, které by mělo sloužit k
podpoře provedení zákroku. Pokud dojde k porušení povinnosti poučení, pak je
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následkem neplatnost či neúčinnost souhlasu, který pacient k zákroku poskytl. Naopak
porušení druhé povinnosti vede k odpovědnosti za chybné provedení zákroku.171
Poučení se v zásadě vyžaduje po lékaři a ne po nezdravotnickém personálu vůči
pacientovi. Pokud však pacient není způsobilý dát souhlas k provedení zákroku, pak
musí lékař poučit rovněž pacientova zákonného zástupce, popř. jeho opatrovníka.
Důležité je, aby lékař poučil pacienta včas, tzn. ještě před samotným provedením
zákroku bez ohledu na jeho naléhavost, aby se pacient mohl svobodně rozhodnout. Není
zapotřebí žádné předepsané formy. Judikatura však stanovila, že je nutné pacienta
poučit ústně, poučení na základě formuláře tedy není dostačující. Lékař je povinen
pacienta poučit zaprvé o diagnóze, rozsahu, naléhavosti, obtížnosti a průběhu zákroku,
zadruhé o typických a specifických rizicích a zatřetí o výhledech na úspěch. Způsob,
jakým lékař pacienta poučí, je závislý na jeho osobním stavu.172
Pokud při provedení zákroku působí více lékařů, pak za svoji povinnost poučení
odpovídá každý lékař samostatně. Například při operaci o ni pacienta poučí sám chirurg
a o narkóze zase anesteziolog. Pokud tedy jeden z nich poruší svou povinnost řádně a
včas pacienta poučit, druhý za něj neodpovídá.173
Aby byl pacientův souhlas k lékařskému zákroku účinný, je zapotřebí poučit jej
o diagnóze, průběhu a rizicích tohoto zákroku. Rozsah a intenzita poučení se u každého
pacienta liší podle indikace, naléhavosti, obtížnosti a průběhu zákroku. Judikatura
stanovila, že před každým diagnostickým či terapeutickým opatřením při poskytování
zdravotní péče je povinnost lékaře poučit pacienta bez ohledu na to, jedná-li se o
očkování, injekci, ozařování, narkózu, podání léků či operaci.

2.2 Náhrada újmy na zdraví
Náhrada újmy na zdraví je v německém právu postavena na třech zásadách.
První z nich je zásada úplné reparace spočívající v tom, že poškozenému se musí
nahradit veškerá škoda, kterou jednáním škůdce utrpěl. Druhá je postavena na zásadě
ekonomičnosti, kdy je při odškodnění vždy volena ekonomicky nejsnazší cesta.
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Poslední zásada stojí na zákazu obohacení či přesahu kompenzace, tedy že poškozený
náhradou škody nemůže získat více, než škodou ztratil.174
Co se týče způsobu náhrady škody, tak BGB jasně v § 249 odst. 1 stanovuje, že
přednost má navrácení se do původního stavu, který by u poškozeného byl, kdyby ke
vzniku škody nedošlo. Pokud toto navrácení není možné, tak se na základě § 249 odst. 1
BGB poskytuje peněžitý obnos. Při náhradě újmy na zdraví se podle BGB postupuje jen
zřídka, jelikož dle SGB se náklady vynaložené na léčení hradí z pojištění a
zaměstnavatel mzdu nadále vyplácí. § 823 a 249 BGB pak přicházejí v úvahu až tehdy,
kdy pojištěnec požaduje regres nebo když je zaměstnavatel k náhradě odpovědný.175

2.2.1 Náklady na léčení
Poškozený má nárok na náhradu potřebných a přiměřených výdajů
vynaložených na léčení, které je provedeno za lékařským účelem a je vyžadováno.
Nezáleží však na úspěchu léčení. Mezi tyto výdaje patří veškerá psychoterapeutická
opatření, jako masáže, zdravotní gymnastika či posilování svalového korzetu ve fitness.
Léčebné náklady mohou být poškozenému nahrazeny i tehdy, pokud léčbu podstoupí v
zahraničí, jestliže mu ji poradil lékař, jde o novou metodu a dosavadní léčba nebyla v
Německu úspěšná. Poškozenému se hradí také vedlejší náklady v nemocnici jako např.
telefonáty, pití, dárky pro personál, avšak jen v malém rozsahu.176
Otázkou je, zda se do nákladů na léčení počítají i kosmetické operace. Je uznáno
to, že poškozený se může svobodně rozhodnout o tom, jestli bude po škůdci vymáhat
náhradu nákladů vynaložených na kosmetickou úpravu (např. zahlazení jizev) nebo to
bude chtít zohlednit v rámci bolestného.177
Poškozený může rovněž na základě § 251 odst. 1 a § 843 odst. 1 BGB vymáhat
náhradu nákladů, jestliže újma na zdraví zvýšila jeho potřeby. Jde o případ, kdy
uzdravení poškozeného trvá delší dobu a často u něj trvají některá zatížení. Musí se
jednat o takové náklady, jež trvají dlouhodobě a jsou pravidelně vyžadovány. Patří sem
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např. speciální dieta, úprava bytu, ošetřující nezdravotnická péče, ortopedické pomůcky,
speciální úprava auta, zvýšené náklady na topení (např. při popáleninách), úprava
oblečení při amputaci atd.178

2.2.2 Ztráta na výdělku
Na základě § 249 a n., § 842 a 843 BGB je poškozený oprávněn požadovat
náhradu za ztrátu na výdělku způsobenou ztrátou či snížením pracovní schopnosti.
Nejde však jen o ztrátu výdělku, ale o veškeré ekonomické zatížení, které poškozený
utrpěl tím, že nedosahuje takové pracovní způsobilosti, jakou měl před vzniklou
újmou.179 Není důležité, zda měl poškozený v době újmy nárok na příjem. Postačující
je, že by býval v tom okamžiku dostal příjem, pokud by k újmě nedošlo. U dětí musí
soud určit, v jakém věku v konkrétním případě bylo dítě schopné pracovní činnosti za
účelem získání příjmu.180
Výše náhrady se stanoví na základě rozdílu mezi výdělkem, jež poškozený
dosahoval po způsobené újmě na zdraví a výdělkem, který by dosahoval, jestliže by
újma nevznikla. Tato částka však není konstantní a mění se s ohledem na to, jak by se
výdělek poškozeného bez újmy na zdraví zvyšoval či zmenšoval. Na základě § 843
BGB se poškozenému poskytuje peněžitá renta, přičemž jen z důležitých důvodů může
požadovat peněžité vyrovnání.181
Právo na náhradu bylo přiznáno i osobám, které se starají o domácnost. Vedení
domácnosti bylo uznáno smysluplnou pracovní činností. Neplatí to v případě, že
poškozený vedle své pracovní činnosti poskytuje pomoc v domácnosti pouze v malém
rozsahu (např. částečný dohled nad školními úkoly, příležitostné nákupy apod.). Tato
náhrada je uznávána i pro svobodné osoby, ne však u nemanželských či
neregistrovaných párů. Jelikož se výše, o kterou poškozený přišel, v tomto případě
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těžko určuje, musí se prokázat, jakou činnost by vykonával, pokud by k újmě nedošlo a
jaké práce v domácnosti nemůže kvůli způsobené škodě vykonávat.182

2.2.3 Náhrada nemajetkové újmy
Dle § 253 odst. 1 BGB má poškozený nárok na náhradu nemajetkové újmy
spočívající ve spravedlivém odškodnění v penězích. Občanskoprávní teorie o
imateriální újmě mluví jako o bolestném tzv. Schmerzensgeld, přičemž kromě tělesných
bolestí další část nemajetkové újmy tvoří i psychická poškození (např. snížení šancí na
uzavření manželství, omezení při výběru zaměstnání a omezení sportovních činností).183
U stanovení výše náhrady nemajetkové újmy je rozhodující intenzita, trvání a
síla bolestí, nemocí a psychických zatížení. Nemoci a bolesti jsou u každého vnímány
odlišně, proto je třeba je posoudit objektivně na základě lékařských znalostí a faktů.
Soudce má přitom volný prostor pro uvážení. Důležitou pomůckou a možným vodítkem
pro uvážení jsou tabulky tzv. Schmerzensgeldtabelle sestavené na základě soudních
rozhodnutí, které určují, jaká náhrada odpovídá jaké újmě. Soudce pak musí v
konkrétních případech vždy zohlednit všechny okolnosti.184
Co se týče bagatelních zranění, tak soud dospěl k určité hranici, kdy poškozený
nárok na bolestné nemá. Jde o ty případy, kde výši bolestného převyšovaly
administrativní náklady. Jedná se tak např. o lehké odřeniny kůže nebo
pohmožděniny.185 BGH se dále zabýval otázkou, zda náleží imateriální újma i v případě
ztráty užitku. BGH tak odmítl nárok na bolestné, pokud se jí poškozený domáhal z
důvodu neužití dovolené tím, že kvůli způsobené újmě na zdraví poškozený nemohl
využít jachtu. Za těchto okolností se totiž nejedná o nemajetkovou újmu. BGH naopak
právo na bolestné přiznal v případě, kdy nevěsta utrpěla šok a tedy psychickou újmu z
toho důvodu, že svatební hostina se vinou zapomenuté rezervace hostinským
nekonala.186
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Pro zajímavost se dnes nejvyšší přiznaná částka jakožto bolestné za způsobenou
újmu na zdraví pohybuje okolo 500.000 Eur, kdy se jedná především o chybné lékařské
zákroky při porodech, které způsobily těžká postižení.187

2.2.4 Nároky při smrti poškozeného
Pokud poškozený zemře, tak jeho nároky přechází na ty osoby, jež jsou jeho
smrtí dotčené.188 To znamená i nárok na bolestné, který přechází zpravidla na dědice.
Ohledně výše se musí vzít v úvahu trvání bolestí či nemoci poškozeného. Pokud tedy
zemře ihned po nehodě zaviněné škůdcem, tak neutrpěl žádnou nemajetkovou újmu, a
proto na dědice nepřechází a nemá nárok na její náhradu.
Jedná se především o nárok na náhradu nákladů na výživu a na pohřeb. Co se
týče výživného, tak na základě § 844 odst. 2 BGB jsou oprávněnými osobami ty,
kterým výživová povinnost náleží ze zákona. Jedná se o manžela či manželku a děti,
jejichž právo na výživu smrtí poškozeného zaniklo.189 Podmínkou je tedy rodině-právní
vztah k poškozenému v době jeho smrti. Naopak žádný nárok nemá partner či partnerka
(heterogenní i homofilní) u nemanželského popř. neregistrovaného páru a nevlastní dítě
vůči manželce či manželovi zemřelého. Oprávněným osobám není nárok přiznán tehdy,
jestliže poškozený zemřel až dlouho po nehodě. Ani mezi nehodou zaviněnou škůdcem
a smrtí nenáleží oprávněným nárok.190 Škůdce je povinen k náhradě v takové výši, ve
které by jim poškozený výživu poskytoval, pokud by k újmě – ke smrti nedošlo. Dále se
musí i vždy odečíst výhody, jež oprávněný smrtí poškozeného získal, tedy dědictví,
odpadnutí výživové povinnosti vzhledem k zemřelému a příp. i uzavření nového
manželství.191 Náhrada pak náleží po takovou dobu, po jakou by zemřelý byl povinen
výživovou povinnost plnit, pokud by nezemřel, přičemž se hradí formou peněžitého
důchodu.
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Náklady vynaložené na pohřebné se dle § 844 odst. 1 BGB hradí těm, kteří je
byli povinni vynaložit. Zpravidla se jedná o dědice zemřelého dle § 1968 BGB.
Judikatura však takový nárok přiznala i třetím osobám.192

3 Komparace

3.1 Újma na zdraví
Odpovědnost za újmu způsobenou na zdraví je v českém právu upravena v § 420
OZ jakožto odpovědnost obecná, objektivní v § 421a OZ a v § 11 OZ jako ochrana
osobnosti. Oproti tomu německá právní úprava rozlišuje deliktní (§ 823 BGB) a
smluvní odpovědnost (§ 280 BGB). O újmě na zdraví lze také uvažovat v případě škody
způsobené vadou výrobku, a to v obou právních úpravách. Pojetí německé odpovědnosti
umožňuje poškozenému možnost vymáhat způsobenou újmu z obou důvodů.
První rozdíl je v úpravě prevenční povinnosti, která je v OZ stanovena v § 415 a
417. Německý BGB tuto povinnost přímo nereguluje. V teorii deliktního práva se však
setkáváme s tzv. „Verhaltenspflichten“, které působí vůči všem. Jsou tak rozeznávány
dva typy, a to „Unterlassungspflichten“ kam patří především povinnost nezasahovat do
cizích práv a „Handlungspflichten“ neboli „Verkehrssicherungspflichten“. Právě tento
druhý typ, kam se řadí hlavně povinnost kontrolovat nebezpečí ve svém právním
okruhu, se podobá české prevenční povinnosti.193
Další zásadní rozdíl spočívá v tom, že v německé právní úpravě nenajdeme
obdobu § 421a OZ, tedy odpovědnosti za škodu způsobenou okolnostmi majícími
původ v povaze přístroje či věcí, kterých bylo při plnění závazku použito. Zde se jedná
o objektivní odpovědnost absolutní, protože není možná liberace. Toto ustanovení se
zdá být příliš striktní, jelikož by pak i lékař, který sice postupoval lege artis, odpovídal
za vzniklou újmu na zdraví způsobenou vadou lékařského přístroje či léku, bez toho
aniž by se mohl exkulpovat. Jde tak o nedůvodnou zátěž, a proto bylo v NOZ navrženo
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omezení povinnosti k náhradě škody jen na případy, kdy škodu způsobila vada věci
použité při plnění.194 Poskytovatel zdravotní péče bude odpovídat pouze za vadu
přístroje a ne za okolnost, jež měla původ v povaze přístroje.

3.2 Subjekty
Podle české teorie je odpovědným subjektem většinou zdravotnické zařízení dle
§ 420 odst. 2, jestliže lékař provádějící lékařský zákrok je jeho zaměstnancem. V
německé teorii je určení odpovědného subjektu poněkud složitější. U smluvní
odpovědnosti záleží na typu smlouvy, která byla uzavřena. U deliktní odpovědnosti pak
přímo odpovídají všechny osoby zúčastněné za své zaviněné protiprávní jednání. Může
se pak stát, že bude odpovídat jak poskytovatel zdravotnické péče za osoby, jež použil
na základě § 831 BGB, tak i tyto osoby za své zaviněné nedovolené jednání dle § 823
odst. 1 BGB.
Dále se v německé teorii setkáváme s možností, že lékaři odpovídají za své
jednání samostatně dle § 823 odst. 1 BGB a to i v případě, že jsou zaměstnanci
zdravotnického zařízení. Záleží pak na stupni jejich zavinění. Zaměstnavatel nemá
nárok na regres od zaměstnance, pokud ten újmu zavinil pouze lehkou nedbalostí.195
Oproti tomu dle české teorie může zaměstnavatel požadovat regres vždy.
Na základě výše zmíněných aspektů je německá úprava spravedlivější. Za prvé
dle deliktní odpovědnosti rozšiřuje okruh povinných osob k náhradě újmy, což zlepšuje
procesní postavení pacienta. Za druhé omezení regresu umožňuje posouzení
konkrétních okolností případu.
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3.3 Předpoklady odpovědnosti za škodu

3.3.1 Protiprávní jednání
Stejně jako české, tak i německé právo rozlišuje ohledně jednání konání a
opomenutí, přičemž újmy na zdraví lze docílit oběma způsoby. BGB jak u smluvní, tak
u deliktní odpovědnosti požaduje pro její vznik jednání, které je minimálně v rozporu s
objektivním právem. Naopak v OZ se setkáváme i s právní úpravou, kde ke vzniku
povinnosti nahradit škodu není protiprávnosti jednání třeba, konkrétně v § 421a.
Oba státy požadují po lékaři, aby poskytl zdravotní péči lege artis. Zatímco v
českém právním řádu jsou definiční znaky tohoto pojmu vymezeny v ZZS, tak
Německo vychází ze soudní praxe.
Zajímavý rozdíl je v pojetí zaručení kvality zdravotních služeb v nemocnicích.
Zatímco v Čechách se po zdravotnickém zařízení požaduje zajištění, že lékařský zákrok
bude proveden v souladu s poznatky lékařské vědy, které jsou tomuto zařízení z
ekonomického hlediska dostupné. V Německu se tato povinnost ještě specifikuje. Lékař
placen od zdravotní pojišťovny je totiž povinen poskytnout zdravotní péči lege artis, i
kdyby mu hrozilo zadlužení z důvodu, že mu nebyla vyplacena výplata. Dále
poskytovatel zdravotní péče podle německé teorie není v každém případě povinen
odkázat pacienta na jiné vybavenější zdravotnické zařízení, jelikož by tak hrozilo
vyčerpání kapacit pro závažnější případy. To neplatí stejně jako podle české teorie pro
náročné zákroky, pro které by dané zařízení nebylo dostatečně vybaveno.
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Německu jsou tak všechny nemocnice na základě § 135 odst. 2 SGB zavázány jak k
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indikátorů kvality, ale také odborných posudků provedených externími doktory a
specialisty.197 V Čechách jsou oproti tomu poskytovatelé zavázáni na základě zákona o
zdravotních službách dle § 47 odst. 3 b) k zavedení interního systému hodnocení kvality
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a bezpečnosti poskytovaných zdravotních služeb. Ke zveřejňování standardů jakožto
externím opatřením zavázáni však nejsou.
Další rozdíl můžeme shledávat i v rozsahu poučení o rizicích v případě
informovaného souhlasu. Zatímco v Německu je míra pravděpodobnosti, která lékaře
zavazuje k poučení o tomto riziku (1: 2 000 a u rizika infekce 1: 10 000), tak v české
teorii takováto hranice, o čem je bezpodmínečně nutné informovat, ještě stanovena
nebyla. Záleží potom na vážnosti rizika a procentu jeho výskytu. 198 Zvláštností v
Německu je, že soudy kladou obzvláště přísné požadavky na poučení ohledně
kosmetických zákroků. Zde je míra pravděpodobnosti dokonce 1: 20 000. Operatér má
tak povinnost pacienta osobně, kompletně, detailně a výslovně poučit o všech
výhodách, nevýhodách a následcích.199 To samé platí i u altruisticky motivovaných
zákroků, jako např. u transplantací orgánů a darování krve. Toto pojetí vyplývá z
německé teorie, že čím je zákrok méně nutný, tím intenzivněji se musí diskutovat o
rizicích jeho provedení.200 Na tento názor můžeme vidět různé reakce. Na jednu stranu
je zde snaha o to, aby si pacient lékařský zákrok dobře rozmyslel. Na straně druhé však
znamená, že nemocný, u nějž je zákrok medicínsky potřebný, dostane vlastně méně
informací než pacient, který se řídí vlastním přáním. Je otázkou, zda by nebylo lepší
nalezení jednotného měřítka pro posuzování rozsahu poučení, který je třeba poskytnout
ve všech případech.201 Z výše zmíněných poznatků by měla být upřednostňována
německá teorie, protože především u zákroků, které nejsou potřebné, je nutné zvážit
jejich nutnost a rizika.

3.3.2 Škoda
Hlavní rozdíl je v samotném pojetí škody, jejíž vznik je podmínkou pro
povinnost náhrady újmy na zdraví v obou právních systémech. Česká teorie škodu
198

ŠUSTEK, Petr; HOLČAPEK, Tomáš. Informovaný souhlas: teorie a praxe informovaného souhlasu
ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007. s. 76.
199
KATZENMEIER, Christian. Arzthaftung bei Schönheitsoperationen. Medizinrecht.[online] 2008, roč.
26, č. 6 [cit. 15. 9. 2012]. Dostupný z WWW:
<http://www.springerlink.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/21mm307260m46461/>. ISSN 0723-8886.
200
WAGNER, Gerhard. Münchener Kommentar zum bürgerlichen Gesetzbuch: BGB: Schuldrecht und
Besonderer Teil III. 5. Auflage. München: C. H. Beck, 2009. s. 3001.
201
ŠUSTEK, Petr; HOLČAPEK, Tomáš. Informovaný souhlas: teorie a praxe informovaného souhlasu
ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007. s. 77.

69

definuje jakožto každou materiální újmu, kterou lze objektivně vyjádřit penězi, přičemž
újmu na zdraví jako újmu nemajetkovou OZ pod tento pojem škody nezahrnuje. Naopak
německá teorie jasně rozeznává jak újmu materiální, tak imateriální.
Změnu do českého právního řádu přinese NOZ, který chápe pojem škody jako
majetkovou i nemajetkovou újmu. Tato diference vychází i z BGB.202

3.3.3 Příčinná souvislost
Kauzální nexus mezi protiprávním jednáním a vznikem újmy na zdraví je
důležitým předpokladem pro vznik odpovědnosti. Pacient je v zásadě povinen prokázat,
že se lékař dopustil chyby v lékařském zákroku, jež byla příčinou pro tělesná poškození,
která by nenastala, pokud by k této chybě nedošlo.
Zvláštností v německé občanskoprávní teorii je tzv. obrácení důkazního
břemene. Jde o výjimku z těchto důkazních pravidel, která hraje důležitou roli. K tomu
dochází ve čtyřech případech, a to při dopuštění se hrubé chyby, chybném či
nedostatečném poučení, zaviněném překažení provedení důkazu a chybné funkci
zdravotnického přístroje.
Pokud se tedy lékař dopustí hrubé chyby při provedení lékařského zákroku, tak
dochází k převrácení důkazního břemene. Lékař musí prokázat, že pokud by zákrok byl
proveden v souladu s pravidly lékařské vědy, došlo by ke stejnému výsledku léčení.
Pacient ovšem musí vždy prokázat, že se lékař dopustil hrubé chyby. Definici ohledně
předpokladů pro hrubou chybu v léčení vyjádřil BGH ve svém rozhodnutí ze dne 25.
10. 2011, kde byl rozsudek odvolacího soudu v dovolacím řízení zrušen a vrácen
k novému projednání. V tomto případě šlo o to, že žalobce, který poté co utrpěl srdeční
zástavu, konkrétně akutní zadní infarkt myokardu, nebyl řádně vyšetřen. Dovolání bylo
podáno jeho dcerou, protože poškozený na následky srdeční zástavy po 8 letech zemřel.
Žalobkyně uvedla, že žalovaná lékařka se dopustila chyby tím, že nařídila terapii
fibrinolýzy203 až na ráno a ne ihned po přijetí poškozeného do nemocnice. Pokud by tak
bylo učiněno, tak by podle žalobkyně byly srdeční tkáně chráněny před jejich
202
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nevratným poškozením. BGH definoval předpoklady hrubé chyby: „O hrubou chybu jde
tak v případě, pokud se lékař dopustí porušení lékařských pravidel nebo lékařských
poznatků a která není z objektivního hlediska opodstatněná, jelikož se jí lékař dopustit
nesměl.“204 Obrácení důkazního břemene dle BGH není sankcí, ale váže se na to, že
pokud se lékař dopustí hrubé chyby, tak na základě principu „Treu und Glauben“ 205 se
nemůže po pacientovi požadovat, aby prokázal kauzalitu.206
O hrubé porušení lékařské péče naopak nejde tehdy, jestliže lékař nejedná přímo
v rozporu s lékařskými předpisy. Jako příklad lze uvést případ, kdy lékař dal přednost
povinnosti mlčenlivosti před neinformováním smrtelné hrozby, jestliže by lékařská péče
nezlepšila zdravotní stav ani za předpokladu, že by tato informace byla poskytnuta.207
Tato výjimka má nepochybně slabinu v nemožnosti přesného vymezení
kategorie hrubých chyb. Přesto se jeví jako pozitivní, jelikož proces dokazování
kauzality v lékařských postupech je velice složitý. Definice BGH navíc výrazně posiluje
práva pacientů a zároveň určuje pravidla ohledně dokazování v medicíně.
Tento přístup však není aplikován v české soudní praxi. Podle české teorie je
vyžadováno

bezpečné

prokázání

příčinné

souvislosti,

kdy

nestačí

pouhá

pravděpodobnost. Jde o striktní požadavek, který výrazně snižuje šance žalující strany.
Je otázkou, zda by převrácení důkazního břemene nemohlo být inspirací pro českou
teorii, díky čemuž by pak významně došlo k posílení slabšího postavení
poškozených.208

3.3.4 Zavinění
České právo stejně jako německé rozlišuje dva typy zavinění: nedbalost a úmysl.
Hlavní rozdíl spočívá v presumpci zavinění. Zatímco v dosavadní české právní úpravě v
§ 420 OZ se zavinění škůdce presumuje, pokud jde o nedbalost nevědomou, tak
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BGH 139/10 Rozsudek BGH ze dne 25. 10. 2011, sp. zn. VI ZR 139/10, publikovaný v NJW, 2012.
Heft 4, s. 227.
205
Zásada dobré víry
206
BGH 139/10 Rozsudek BGH ze dne 25. 10. 2011, sp. zn. VI ZR 139/10, publikovaný v NJW, 2012.
Heft 4, s. 227.
207
ŠUSTEK, Petr. Kolize osobnostních hodnot v kontextu případu Colaková a Tsakiridis proti Německu
optikou německé a české právní doktríny. Jurisprudence. 2012, č. 7/8, s. 26 – 32.
208
Ibid.
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německé právo předpokládá tuto presumpci pouze v případě odpovědnosti smluvní,
nikoliv v deliktní dle § 823 BGB.
Poškozený je dle německé teorie povinen prokázat, že škůdce vzniklou újmu na
zdraví zavinil. Vznik odpovědnosti však nemůže být prokázán v případě, že škůdce
nebyl způsobilý jednat zaviněně dle § 827, 828 BGB. Typickým příkladem je způsobení
autonehody z důvodu, že škůdce v době nehody prodělal srdeční infarkt a nebyl tak
schopen auto ovládat.209
Výraznou změnu v českém prostředí představuje NOZ, ve kterém bude oddělení
smluvní a mimosmluvní náhrady škody. Pro vznik povinnosti nahradit škodu porušením
smlouvy se zavinění vyžadovat nebude na rozdíl od porušení právní povinnosti.210
Zavinění už tak nebude pouze exkulpačním důvodem, ale přímo jako podmínka pro
povinnost k náhradě újmy na zdraví způsobenou porušením právní povinnosti stejně
jako v Německu u deliktní odpovědnosti.

3.1 Náhrada újmy na zdraví
Ohledně rozsahu náhrady spočívá hlavní rozdíl v neexistenci moderačního práva
soudu v německém právu, které je upraveno v § 450 českého OZ. Německá teorie
naopak vychází z principu úplné reparace, kdy se poškozenému má nahradit veškerá
újma, která mu vznikla. Právo soudu na přiměřené snížení náhrady by tak odporovalo
tomuto principu.
Způsob náhrady je obecně v obou zemích zcela odlišný. Zatímco česká teorie
dává přednost náhradě škody v penězích před naturální restitucí, v německé teorii je
tomu právě naopak. Podle BGB se újma hradí peněžitou částkou až poté, co navrácení
do původního stavu není možné. V případě újmy na zdraví vždy půjde o peněžité
odškodnění, jelikož navrácení do původního stavu zpravidla není možné. Stejné
pravidlo pak sleduje i NOZ.

209

Rozsudek BGH ze dne 1. 7. 1986, sp. zn. VI ZR 294/85, publikovaný v Entscheidungen des
Bundesgerichtshofes in Zivilsachen, 98. Band, s. 135, 137
210
ELIÁŠ, Karel; HAVEL, Bohumil. Osnova občanského zákoníku. Osnova zákona o obchodních
korporacích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 450.
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3.1.1 Náklady na léčení
České právo stejně jako německé zaručuje poškozenému nahradit náklady, které
byly vynaloženy na léčbu z důvodu újmy na zdraví. Rozdíl je v tom, že německá
judikatura náklady na léčení vykládá šířeji. Řadí sem i návštěvy příbuzných
v nemocnicích, pokud je to nutné k zotavení poškozeného. Příbuzným tak může být
kromě cesty nahrazen i výdělek, který jim z důvodu návštěvy ušel, pokud tomu
nemohlo být zabráněno. Nenahrazuje se ztráta času.211 Dle § 251 odst. 1 a § 843 odst. 1
BGB se poškozenému přiznává náhrada nákladů z důvodu zvýšení potřeb, které se hradí
peněžitou rentou. Je tak možné poskytnout i náhradu nákladů, které vzniknou až
v budoucnosti. Oproti tomu české právo přiznává pouze náhradu nákladů na léčení,
které byly prokázány jako účelné. Určitou výhodu poškozenému ovšem přináší NOZ,
který v § 2821 upravuje možnost složení přiměřené zálohy na náklady spojené s péčí o
zdraví.

3.1.2 Ztráta na výdělku
Hlavní rozdíl v úpravách leží ve stanovení výše náhrady. Zatímco v českém
právu se výše posuzuje dle průměrného výdělku poškozeného v době před vznikem
újmy na zdraví, tak v německém se stanoví na základě rozdílu mezi výdělkem, jež
poškozený dosahuje po způsobené újmě a výdělkem, který by dosahoval v případě
absence újmy. Tento způsob odpovídá zásadě v německé teorii, že se nenahrazuje pouze
ztráta výdělku, ale veškeré ekonomické zatížení poškozeného. Na základě zmíněných
souvislostí je německý způsob spravedlivější a zcela plní reparační funkci.
Určitou změnu současného stavu bude NOZ, kde se už při výši nebude vycházet
z průměrného výdělku poškozeného, nýbrž z rozdílu výdělku před a po vzniku újmy na
zdraví. Dochází i ke zvýhodnění poškozeného, kdy budou ve výši peněžitého důchodu
zohledněny jeho zvýšené potřeby. Dále bude také přihlédnuto ke zvyšování výdělků

211

LANGE, Hermann; SCHIEMANN, Gottfried. Schadensersatz. 3. Auflage. Tübingen: Mohr Siebeck,
2003. s. 309.
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v daném oboru, jakož i k pravděpodobnému růstu výdělku poškozeného podle
rozumného očekávání, To znamená, že výše se může měnit i v průběhu času.212

3.1.3 Náklady spojené s pohřbem
Odlišně je formulována oprávněná osoba k náhradě nákladů pohřbu, kdy český
OZ stanovuje toho, kdo náklady vynaložil, zatímco německý BGB toho, kdo měl
povinnost tyto náklady nést, což je dle § 1968 BGB dědic. Výsledek je stejný, neboť
německá judikatura přiznala toto právo i třetím osobám, a tak se náklady hradí vždy
těm, kteří je vynaložili. Rozdíl představuje omezení této náhrady. Oproti české úpravě,
kdy se oprávněnému hradí nejvýše desetinásobek pohřebného, německá úprava žádné
omezení nestanovuje.

3.1.4 Náklady na výživu pozůstalým
Právní úpravy se v této věci zcela liší, a to jak v okruhu oprávněných osob, tak i
v určení výše náhrady. Česká teorie přiznává náhradu nejenom osobám, které byly
oprávněny k výživě ze zákona o rodině, ale i těm, které živil poškozený dobrovolně.
Německá teorie naopak nárok na náhradu podmiňuje rodině-právním vztahem
k poškozenému, přičemž rozhodující je doba vzniku újmy.213
Dle české úpravy je pro výši náhrady rozhodující průměrný výdělek
poškozeného ke dni jeho smrti. V Německu se výše náhrady určuje podle toho, jakou by
poškozený býval poskytoval, pokud by nezemřel.

3.1.5 Náhrada nemajetkové újmy
Německé právo pojímá imateriální újmu jako bolestné a na rozdíl od českého
nerozeznává bolestné a ztížení společenského uplatnění. Bolestné tak dle německé
judikatury nezahrnuje pouze tělesné bolesti, ale i psychická poškození a z nich plynoucí
ztížení společenského uplatnění. Dále příbuzní (či blízcí) poškozeného v případě jeho
smrti nemají podle německé úpravy právo na jednorázové odškodnění jak je to v § 444
212
213

§ 2824 NOZ
§ 844 odst. 2 BGB
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odst. 3 OZ. Tato absence je však dle německé teorie kompenzována tím, že nárok na
bolestné přechází na osoby, jež jsou smrtí poškozeného dotčeny, tj. zpravidla na dědice.
Německá judikatura se ustálila na tom, že na dědice tento nárok nepřechází v tom
případě, jestliže poškozený zemřel ihned po nehodě, a to proto, že neutrpěl žádnou
nemajetkovou újmu.
Další výrazný rozdíl spočívá ve stanovení výše náhrady nemajetkové újmy.
Zatímco v českém OZ je v § 444 výslovně upraven odkaz na jiný právní předpis, který
výši jasně stanoví, tak německá teorie žádnou přesně stanovenou výši neurčuje. Soudce
se tak může řídit okolnostmi konkrétního případu a jako vodítko použít tzv.
Schmerzensgeldtabelle vycházejících z ostatních soudních rozhodnutí. Významnou
změnu v českém právu přináší NOZ, který opouští stávající § 444 odst. 2 a 3 OZ.
Důvodem je to, že rozhodnutí konkrétního případu náleží jen soudci a je nepatřičné, aby
zákonodárná či výkonná moc soudci nařizovala jak má daný případ rozhodnout.214

Závěr
Jak je vidět problematika újmy na zdraví je velice rozsáhlým tématem
přinášejícím problémy jak právního tak praktického charakteru. Protože medicína je
vědním oborem, který se neustále vyvíjí, je třeba, aby právní úprava zdravotnického a
občanského práva pružně reagovala na stále nové otázky.
Česká a německá občanskoprávní úprava ohledně újmy na zdraví se ve spoustě
věcí shoduje, ale i odlišuje. Dané rozdíly můžeme hodnotit podle toho, zda je právní
úprava ve prospěch poškozeného či škůdce.
Z pohledu poškozeného se jako největší rozdíl v německém právu zdá být
oddělení smluvní a deliktní odpovědnosti, přičemž pak na základě deliktní
odpovědnosti, konkrétně dle § 823 odst. 1 a § 831 BGB odpovídají přímo všechny
osoby zúčastněné za zaviněné způsobení újmy na zdraví protiprávním jednáním. To pak
rozšiřuje okruh osob povinných k náhradě újmy a vylepšuje to tak procesní postavení
pacienta. Jako další výhodu lze považovat ponechání volnosti uvážení soudci ohledně
výše bolestného. Dosavadní úprava v § 444 OZ, jež odkazuje na konkrétní stanovení
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výše bolestného, je nedostatečná. Každý případ by měl být posouzen dle konkrétních
okolností, přičemž se pak může stát, že v některém případě by se výše bolestného zdála
být příliš nízká anebo naopak vysoká. Jako spravedlivější je určení výše náhrady za
ztrátu na výdělku, neboť se vychází z toho, jakého výdělku by poškozený dosahoval,
pokud by k újmě nedošlo a ne z jeho průměrného výdělku ještě před vznikem újmy.
Náhrada byla přiznána i osobám pracujícím v domácnosti, jelikož bylo uznáno, že se
jedná o smysluplnou pracovní činnost.
Naopak pro poskytovatele zdravotní péče se v Německu jeví jako výhoda
především absence § 421a OZ jakožto specifického druhu objektivní odpovědnosti.
Další výhodu pro škůdce lze vidět v tom, že pozůstalí poškozeného v případě jeho smrti
nemají žádné nároky na jednorázové odškodnění jako je tomu u nás. Ani osoby, které
poškozený živil, aniž by k tomu měl zákonnou povinnost, nemají po jeho smrti nárok na
náhradu výživného od škůdce.
Na závěr je potřeba zmínit dvě nejdůležitější změny, které přijdou s účinností
NOZ, jež odstraňují nedostatky dosavadního OZ a které lze považovat za největší přínos
ohledně problematiky újmy na zdraví. Za prvé jde o opuštění § 444 odst. 2 a 3 OZ.
Zásah do osobní sféry jednotlivce je totiž natolik jedinečný, že je zapotřebí, aby byl
vždy posouzen dle jeho konkrétních okolností, především pokud dojde ke smrti. Není
možné jasně stanovit částku, kterou mají obdržet pozůstalí poškozeného. Je třeba vzít
v potaz všechny relevantní okolnosti, např. délku manželství, věk dětí apod. Za druhé
jde o úpravu § 421a OZ. Na základě tohoto ustanovení poskytovatelé odpovídají za
výsledek, a to i když postupovali lege artis. Odpovídají tedy za újmy vzniklé jen
náhodou. Lékaři tak vstupují do určitého nebezpečí ohledně rizik spojených s jejich
odpovědností a může se pak zdát, že medicínu praktikují pouze defenzivním
způsobem215, což působí negativně na vývoj medicínských znalostí a metod. NOZ však
toto ustanovení opouští a namísto toho v § 2906 obsahuje ustanovení o náhradě škody
způsobené vadou a nikoli povahou věci použité při plnění závazku nebo poskytování
biologických služeb.

215

Poskytují tak léčbu, která místo maximalizace pacientových šancí na kvalitní život omezuje riziko
vedlejších efektů, a tedy odpovědnosti na základě § 421a OZ.
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Seznam zkratek
BGB – Bürgerliches Gesetzbuch (německý občanský zákoník)
BGH – Bundesgerichtshof (německý Spolkový soudní dvůr)
BGHZ – Bundesgerichtshof Zivilsenat (civilní senát Spolkového soudního dvora)
CTG – kardiografie
GG – Grundgesetz (ústava Spolkové republiky Německo)
LZPS – Listina základních práv a svobod
NJW – Neue Juristische Wochenschrift (nový právnický týdeník)
NOZ – nový občanský zákoník České Republiky
NS – Nejvyšší soud České Republiky
OLG – Oberlandesgericht (německý vrchní zemský soud)
OSŘ – Občanský soudní řád
OVP – okolnost vylučující protiprávnost
OZ – Občanský zákoník
SGB – Sozialgesetzbuch (německý zákoník o sociálním zabezpečení)
StGB – Strafgesetzbuch (německý trestní zákoník)
ÚS – Ústavní soud České Republiky
VersR – Versicherungsrecht (Zeitschrift) (pojišťovací právo – časopis)
VOBZSU - vyhláška č. 440/2001 Sb. o odškodňování bolestí a ztížení společenského
uplatnění v platném znění
ZPZL – Zákon o péči a zdraví lidu
ZZS – Zákon o zdravotnických službách
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Resumé
Diplomová práce se zabývá problematikou újmy na zdraví v českém a
německém právním řádu. Pro srovnání byla vybrána německá právní úprava z toho
důvodu, že nový občanský zákoník z ní vychází. Cílem práce bylo zjistit, v čem se
právní úpravy liší či shodují, popřípadě uznat jaká z nich se zdá být vhodnější či
spravedlivější a zároveň najít hlavní změny, které přinese nový občanský zákoník.
K nalezení odpovědí bylo užito metody komparace s právní úpravou de lege
ferenda a německou. Práce je rozdělena na tři části, přičemž v první části je obsažena
problematika újmy na zdraví v českém právu a ve druhé v německém. Poslední, třetí
část se věnuje komparaci daných právních institutů v obou právních úpravách.
Hlavní rozdíly můžeme hodnotit podle toho, zda jsou ve prospěch poškozeného
či škůdce. Pozitivní pro procesní postavení poškozeného se zdá být především deliktní
úprava odpovědnosti v německém právu, neboť dle ní jsou za své zaviněné protiprávní
jednání způsobující vznik újmy na zdraví odpovědné k náhradě všechny osoby
zúčastněné, což rozšiřuje okruh povinných osob. Další výhodou pro poškozeného
v německém právu je to, že při výši bolestného je soudci ponechána volná ruka a není
mu přesně stanovena výše, jako je tomu v českém právu.
Naopak pro škůdce se zdá být výhodná především absence § 420a občanského
zákoníku v německém právu, jež zavádí objektivní odpovědnost bez možnosti liberace.
Pro škůdce je dále také výhodné, že dle německé teorie nemají pozůstalí poškozeného
nárok na jednorázové odškodnění, jako je tomu v § 444 odst. 3 občanského zákoníku.
Na dědice však jako kompenzace přechází nárok na bolestné.
Co se týče nového občanského zákoníku, tak jako hlavní změny se zdají být
opuštění pojetí § 444 odst. 2 a 3 občanského zákoníku a ponechání soudci uvážení
rozhodujících okolností případu a omezení povinnosti k náhradě škody v § 420a
občanského zákoníku na případy, kdy škodu způsobila vada věci použité při plnění.
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Abstract
The diploma thesis deals with the civil liability for bodily harm in the Czech and
the German legal systems. The German legal regulation has been chosen as a
comparison because it has been one of the sources for the new Czech Civil Code. The
aim of the thesis is to find out what are the fundamental differences between the both
legal systems and which one seems to be more appropriate or just and finally to find out
what are the main changes in the new Czech Civil Code.
To find out the answers the method of comparison with the legal regulation de
lege ferenda and German legal system has been used. The thesis is composed of three
parts. The first part describes the Czech civil liability of bodily harm and the second
part describes the German legal system. The last part deals with the comparison of the
legal institutes in the both legal systems.
The fundamental differences could be evaluated according whether they are in
favour to the harmer or the sufferer. The delict liability in the German civil law seems to
be positive for the sufferer – patient in the process, because all participating persons
involved at wrongful act causing bodily harm are held liable which expands the scope
of liable people. The next advantage for the sufferer according the German legal system
is that the concrete damage based on a nonmaterial harm is determined by the judge, in
contrast to the Czech law, where the amount of damage is regulated by the law.
Conversely for the harmer in the German legal system, the absence of § 421a of the
Czech Civil Code appears to be more advantageous, because it establishes strict liability
without the possibility of liberation. For the harmer, it is also advantageous that
according to the German theory unimpaired survivors are entitled to lump-sum
compensation, as it is stated in § 444, paragraph 3 of the Czech Civil Code. Secondly,
the bereaved don’t have the right to the compensation after the death of the close
person. On the other hand, the right to nonmaterial harm passes to the inheritors.
The fundamental changes in the new Czech Civil Code are grounded in the
absence of § 444 (2) and (3) (the concrete amount of the damage is determinate by the
judge) and in the provision of § 421a in the Czech Civil Code (the liability for the
damage based on the defect of the thing).
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