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Úvod 
 

 Klíčovou otázkou v medicínskoprávních sporech je prokázaní příčinné souvislosti 

mezi protiprávním jednáním lékařského pracovníka (resp. zdravotnického zařízení) a vzniklou 

škodou (újmou) na zdraví, protože bez kauzálního nexu není možné úspěšně uplatnit nárok 

na náhradu škody na zdraví, která byla pacientovi způsobena pochybením v průběhu léčby, 

zejména postupem lékaře non lege artis. 

V českém právu spadá příčinná souvislost do objektivní kategorie a právní řád ji 

podrobněji neupravuje. Zjištění příčinné souvislosti je otázkou skutkovou, ačkoliv jak bude 

nastíněno později, judikatura často podává její právní výklad. Hlavní rolí soudu není 

příčinnou souvislost vytvářet, ale zjistit tu příčinu, bez níž by škodný následek nenastal, resp. 

nenastal způsobem jakým nastal.  

Soud dále zjišťuje, co podle obecné zkušenosti a za obvyklého chodu věcí představuje 

hlavní příčinu škody. Dojde-li k závěru, že by ke škodě nedošlo, pokud by nedoško k porušení 

právní povinnosti, je zde dána příčinná souvislost. Musí se jednat o takové porušení právní 

povinnosti, které má podle obecné zkušenosti a obvyklého průběhu věcí zpravidla za následek 

způsobení škody. 

S ohledem na komplikovanost a vzájemnou provázanost biologických procesů, které 

v lidském organismu probíhají, je v praxi nesmírně obtížné zjistit relevantní příčinu špatného 

vývoje zdravotního stavu, neboť i přes věškeré vědecké poznatky je v některých případech 

chování organismu těžko předvídatelné. K poškození zdraví pacienta může kromě lékařského 

zákroku přispět i řada dalších faktorů, zejména vrozené vady a genetické dispozice případně 

skryté choroby, či další škodlivé vlivy jeho okolí. To vše staví pacienta do nelehké pozice, 

kdy musí prokázat příčinnou souvislost mezi zásahem do lidského organismu a následnou 

škodou na zdraví. Velký problém pak tvoří nedůsledně vedená zdravotnická dokumentace, ze 

které můžeme o skutečném postupu lékaře pouze spekulovat a dokonce nejsou výjimkou 

případy, kdy zdravotnická dokumentace chybí úplně. 

Prokazování příčinné souvislosti ve sporech o náhradu škody na zdraví s sebou nese 

řadu specifických problémů a vyvolává řadů závažných otázek, na které se většinou snaží 

poskytovat odpovědi především judikatura, neboť právní řády jednotlivých států většinou 

problematiku příčinné souvislosti výslovně neupravují. Při této normotvůrné funkci tak soudy 

reagují především na aktuální konkrétní potřeby daného státu. 
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Ve své diplomové práci se chci zaměřit na současnou právní úpravu, a to zejména na 

přístup soudů v České republice k této specifické oblasti dokazování, uvést nejdůležitější 

judikáty Nejvyššího soudu České republiky, provést mezinárodní srovnání se zaměřením 

hlavně na německou právní úpravu, kterou považuji za velmi inspirativní, a v neposlední řádě 

bude pozornost věnována i Principům evropského deliktního práva, které stanovují to, co ve 

většině zemí musí být pomocí judikatury dovozováno, neboť obsahují na rozdíl od většiny 

evropských civilních kodexů výslovnou úpravu příčinné souvislosti, což je jistě z hlediska 

výkladového velký počin. 
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1. Škoda na zdraví 
 

Občanský zákoník pojem škody nevymezuje, ačkoliv tento termín na různých místech 

používá. Škoda představuje újmu, kterou v důsledku protiprávního jednání škůdce utrpí 

poškozený na svém majetku, penězi ocenitelných majetkových právech nebo na zdraví. 

Zákonnou úpravu odpovědnosit za škodu a náhradu škody obsahuje zákon č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník (OZ). Podle základního občanskoprávního třídění tvoří škodu dvě složky – 

skutečná škoda a ušlý zisk, přičemž jde o újmu vyjádřitelnou v pěnězích. Škoda na zdraví 

představuje zvláštní druh škody, jelikož představuje újmu imateriální, kterou nejde penězi 

vyčíslit, ačkoliv se o to ustanovení § 444 OZ společně s vyhláškou č. 440/2001 Sb. snaží 

a jsou proto častým terčem kritiky. Za zmínku stojí fakt, že nový občanský zákoník tuto 

úpravu vypustil a ponechal tak větší prostor soudům, které při svém rozhodování o výši 

poskytnuté náhrady budou moci zohlednit všechny okolnosti. Například amputace prstu 

profesionálního houslisty bude mít fatální dopad na jeho dosavadní život, neboť mu 

znemožňuje další výkon svého povolání, to však neplatí u řady jiných zaměstnání. Logickou 

odlišností škody na zdraví je, že ji není možné způsobit obchodní společnosti, obci či jiné 

právnické osobě, ale pouze osobě fyzické. Dalším zvláštním rysem škody na zdraví je 

specifická právní úprava obsažená v OZ, ze které plynou poškozenému zvláštní nároky 

a způsoby, jakými se může náhrady škody domoci.
1
 

Základní povinností každého zdravotnického pracovníka je postupovat při poskytování 

zdravotních služeb lege artis. Legální definici postupu lege artis nalezneme v článku 4 

Úmluvy o lidských právech a biomedicíně
2
, který stanoví: „jakýkoliv zákrok v oblasti péče 

o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, je nutno provádět v souladu s příslušnými profesními 

povinnostmi a standardy.“ To reflektuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování, vymezením pojmu „náležitá odborná úroveň“ v ustanovení   

§ 4 odst. 5: „náležitou odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle 

pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, 

s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.“ Naneštěstí nejsou výjimkou situace, 

kdy vznikne škoda na zdraví v důsledku určitého jednání, ačkoliv bylo postupováno lege artis. 

Samozřejmě nestačí pouhé subjektivní přesvědčení pacienta, který se po zákroku cítí špatně, 

což není jev neobvyklý. Musí zde být dány objektivní znaky zhoršení zdravotního stavu.   

                                                 
1
  ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. aj. Občanské právo hmotné 2, 5. vydání, Praha : Wolters Kluwer, 2009. s. 398. 

2
  Úmluva Rady Evropy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie 

a medicíny, vyhlášená pod č. 96/2001 Sbírky mezinárodních smluv. 
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Zpravidla nese odpovědnost za škodu na zdraví ten, jehož určité jednání vedlo 

ke zhoršení zdravotního stavu pacienta. Výjimku tvoří právě případy, kdy ke škodě dojde 

nesprávným postupem zdravotnického zařízení resp. jeho zaměstnanců, kdy občanskoprávně 

odpovídá samotné zdravotnické zařízení. Případný disciplinární a pracovněprávní postih 

samozřejmě není vyloučen. Z toho důvodu mají zdravotnická zařízení v případě vzniku 

odpovědnosti za škodu na zdraví zákonnou povinnost uzavřít pojištení, to funguje na principu 

pojistného placeného podle četnosti i výše výplaty náhrad škody. Při určování rozsahu 

odpovědnosti je nutné posoudit, zda je lepší přísnější úprava odpovědnosti, která na jedné 

straně vede k větší motivaci neprovozovat škodlivou nebo rizikovou činnost, a na straně druhé 

přináší více oprávněných nároků na náhradu škody. Poskytování zdravotní péče je 

nevyhnutelně spjato s nezanedbatelným rizikem a příliš přísná úprava by mohla provozovatele 

dovést k ukončení činnosti, neboť by se pro něho stala značně neekonomickou. To nelze 

v žádném případě označit za společensky žádoucí. 

V medicínskoprávních sporech hraje v neposlední řadě velkou roli osoba znalce, 

neboť není možné po soudu požadovat takovou míru odborných lékařských znalostí. 

Vzhledem k tomu, že bez odborného znaleckého posudku se spory o náhradu škody na zdraví 

prakticky neobejdou, je jim věnována pozornost v páté kapitole této práce.  

1.1  Obecné předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu 

 

Český právní řád upravuje kromě obecné odpovědnosti za škodu podle § 420 OZ ještě 

další druhy odpovědnosti, zejména za škodu způsobenou provozní činností podle § 420a OZ 

a za škodu způsobenou okolnostmi majícími původ v povaze přístroje nebo jiné užité věci 

podle § 421a OZ. Je na místě poskytnout krátké shrnutí základních hmotněprávních 

předpokladů, které zakládají obecnou občanskoprávní odpovědnost za škodu podle § 420 OZ, 

a upozornit na některé zvláštnosti projevující se v medicínskoprávních sporech.  

Předpoklady vzniku občanskoprávní odpovědnosti za způsobenou škodu tvoří: 

a. protiprávní jednání, 

b. následek – vznik škody, 

c. příčinná souvislost mezi jednáním a následkem, 

d. zavinění. 

Splnění těchto předpokladů má za následek vznik odpovědnostního právního vztahu 

k náhradě škody. Z mezinárodního srovnání vyplývá, že stejné předpoklady vyžadují 

i soukromoprávní systémy ostatních evropských zemí. 
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1.1.1 Protiprávní jednání 

 

Protiprávnost jednání spočívá v jeho rozporu s objektivním právem. To zahrnuje 

i porušení smluvních povinností a povinností vyplývajících z pravidel profese – profesní 

standardy, lex artis a lékařská etika.  

Klasickým příkladem protiprávního jednání zdravotnického pracovníka je postup non 

lege artis. Každý pacient má právo na poskytování zdravotní péče v souladu se současnými 

dostupnými poznatky lékařské vědy.
3
 Podle extenzivního výkladu by pacient měl právo 

vyžadovat i takové medicínské postupy, které v podmínkách našeho zdravotnictví zatím 

nejsou aktuálně možné, např. z důvodu financování. K finančním limitům se již dříve vyjádřil 

Ústavní soud, který konstatoval, že systém veřejného pojištění je limitován objemem 

finančních prostředků na úhradu zdravotní péče, získaným z vybraného pojistného.
4
  

Protiprávní jednání v sobě kromě aktivního konání zahrnuje i opomenutí v případech, 

kdy má osoba právní povinnost konat. To má v souvislosti s poskytováním zdravotní péče 

význam především v situacích, kdy dojde ke zhoršení zdravotního stavu bez jakéhokoliv vlivu 

jednání zdravotnického pracovníka. I přes nepřetržitý vývoj medicíny není možné pomoci 

všem nemocným, kteří pak mnohdy iracionálně požadují kompenzaci a není úkolem 

občanskoprávní odpovědnosti náhradu za všech okolností poskytnout. 

Narůstá počet případů, kdy je odpovědnost dovozována také pro porušení povinnosti 

provádět lékařský zákrok jenom na základě svobodného a informovaného souhlasu pacienta. 

Provedení jakéhokoli lékařského zákroku (ať už diagnostického či terapeutického) bez tohoto 

souhlasu je tak protiprávním jednáním. 

Další důležitou povinností v souvislosti s poskytováním zdravotní péče je povinnost 

vést zdravotnickou dokumetaci v souladu s obecně závaznými právními předpisy, jejíž 

porušení má často negativní vliv na úspěch žaloby poškozeného. V takovém případě by bylo  

vhodným řešením aplikace vyvratitelné právní domněnky protiprávního jednání, kdy by se 

mělo za to, že bylo postupováno protiprávně do té doby, než by odpovědné zdravotnické 

zařízení prokázalo opak. Porušení povinné mlčenlivosti je dalším příkladem možného 

protiprávního jednání. 

Dosud byla řeč pouze o odpovědnosti subjektivní. Český právní řád upravuje 

odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi majícími původ v povaze použité věci,
5
 což je 

                                                 
3
  Definice postupu lege artis podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, který byl od 1. dubna 2012 

nahrazen zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. 
4
  Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS. 35/95. 

5
  § 421a OZ. 
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tzv. objektivní, resp. absolutní odpovědnost, u které nemusí k žádnému protiprávnímu jednání 

vůbec dojít.  

S ohledem na neustále vznikající nové lékařské poznatky a technické pokroky vznikají 

nové postupy a s nimi souvisejí i nová práva a jím odpovídající povinnosti. V rámci právní 

úpravy není možné na tyto změny pružně reagovat, a proto si soudy a poškození pomáhají 

aplikací ustanovení o tzv. obecné prevenční povinnosti.  

V souladu s ustanovením § 415 OZ: „Každý je povinen počínat si tak, aby 

nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí,“ se dovozuje  

právní odpovědnost v případech, kdy se to jeví potřebné, účelné a spravedlivé. Jde o závažnou 

právní povinnost každého počínat si i bez konkrétně stanoveného pravidla chování natolik 

obezřetně, aby jednáním či opomenutím nevznikla škoda jiným ani jemu samému. Chovat se 

v rozporu s touto povinností znamená chovat se protiprávně.
6
 

Je zjevné, že bude záležet na posouzení soudu, zda se daná osoba v konkrétním 

případě chovala dostatečně obezřetně, aby nevznikla škoda. Pro názornost poslouží případ, 

ve kterém Nejvyšší soud dovodil odpovědnost za škodu na zdraví pro lyžaře, který 

nepřizpůsobil rychlost a způsob jízdy svým schopnostem a zkušenostem, jakož i dalším 

podmínkám na sjezdové či běžecké trati, aby mohl dostatečeně reagovat na nenadále vzniklou 

překážku, a porušil tak prevenční povinnost podle § 415 OZ.
7
 

Vždy bude předmětem diskuze, jaké konkrétní povinnosti je možné zahrnout pod 

ustanovení § 415 OZ. Soud bude muset na jedné straně zvážit spravedlivou ochranou 

poškozených, kteří mají právo legitimně očekávat, že se nikdo nebude chovat zjevně 

neobezřetně, a na straně druhé nežádoucí maximalizaci povinností, které zákonodárce sám 

nestanovil. Ad absurdum by nakonec škody vůbec nesměly vznikat, resp. by za každou škodu 

bylo možné nalézt někoho odpovědného, přičemž by ztratilo význam stanovení konkrétních 

povinností v obecně závazných právních předpisech.
8
 

1.1.2 Následek – škoda nebo jiná újma 

 

Škodlivý následek, jako druhý základní předpoklad pro vznik odpovědnosti za škodu, 

může  mít jak materiální podobu skutečné škody či ušlého zisku, tak i imateriální podobu, a to 

zejména škody na zdraví. Tímto následkem je tedy zhoršení zdravotního stavu člověka, které 

                                                 
6
  ŠVESTKA, J., JEHLIČKA, O., ŠKÁROVÁ, M., SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 10. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2006, s. 696. 
7
  Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 68/2010. 

8
  TĚŠÍNOVÁ, J., ŽĎÁREK, R. POLICAR, R., Medicínské právo.1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 335. 
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představují bezprostředně způsobená poranění, ale i veškeré nepříznivé účinky, například 

v podobě dlouhodobých potíží nebo trvalé ztráty funkce nějakého ústrojí.  

Jedním z nelehkých úkolů soudu v medicínskoprávních sporech, potřebný pro právní 

konstrukci následku, je umělá izolace újmy, která je zdravotnickému zařízení vytýkána, 

od přirozeného běhu věcí, ve kterém může konečnou újmu ovlivňovat i řada dalších faktorů, 

působící zcela nezávisle na jakémkoli vnějším zásahu. Klíčovou roli bude hrát znalecký 

posudek, bez kterého se soud při svém rozhodování o této otázce neobejde.
9
 

1.1.3 Příčinná souvislost 

 

Nezbytným předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu je, aby mezi protiprávním 

jednáním (opomenutím) a vzniklou škodou existoval vztah příčiny a následku.  

Příčinou je každý jev, bez něhož by jiný jev nenastal, resp. nenastal by způsobem, 

jakým nastal. Podmínka bez níž by jev nenastal, představuje tradiční pojetí příčinné 

souvislosti na evropském kontinentu (conditio sine qua non).
10

 Zjistí-li soud, že v daném 

konkrétním případě existovalo více právně-relevantních příčin vzniklé škody, což je zvláště 

ve zdravotnictví obecně spíše pravidlem než výjimkou, uplatňuje se zásada stupňování 

kauzálního nexu a soud musí zohlednit velikost jejich vlivu a bezprostřednost jejich působení 

ve vztahu k danému následku. „Příčinná souvislost mezi zaviněným protiprávním jednáním 

žalovaného a vznikem škody na zdraví musí být bezpečně prokázána, nestačí tu pouhá 

pravděpodobnost; nelze ji však vylučovat jen z toho důvodu, že protiprávní jednání škůdce 

dovršilo již stávající nepříznivý zdravotní stav poškozeného.“
11

 

Soud na základě svých skutkových zjištění určuje existenci příčinné souvislosti, 

nicméně je zřejmé, že bez znaleckého posouzení by si jen težko mohl utvořit objektivně 

odůvodnitelný názor. Této problematice se ve svém usnesení věnuje i Ústavní soud: 

„i v případě aktivního jednání lékaře, který zvolil léčebný postup, je velmi obtížné, ba 

vyloučené stanovit, zda tento postup byl nade vší rozumnou pochybnost jedinou možnou 

příčinou škodlivého stavu, který nastal. O to obtížnější je to v případě opomenutí, kdy lékař 

nezvolí postup, který na základě soudobých a dostupných znalostí lékařství zvolit mohl 

a měl.“ 
12

 

                                                 
9
   HOLČAPEK, T., Dokazování v medicínskoprávních sporech, 1. vydání, Praha : Wolters Kluwer, 2011. s. 35. 

10
  Srov. KOZIOL, H.  Principy Evropské skupiny deliktního práva. In  TICHÝ, L. (ed.) Vývoj práva deliktní 

odpovědnosti za škodu v České republice, Rakousku a Evropě. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická 

fakulta, 2005, s. 20 an. 
11

  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne  27. 9. 1990, sp. zn. 1 Cz 59/90 (R 21/1992). 
12

  Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08.  
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Povinnost tvrzení, břemeno tvrzení, důkazní povinnost a důkazní břemeno ohledně 

příčinné souvislosti zatěžuje poškozeného – typicky pacienta, který se tak dostává do nelehké 

situace, protože musí bezpečně prokázat existenci příčinné souvislosti. Paradoxně je jedním 

z hlavních důkazů zdravotnická dokumentace, která je v rukách zdravotnického zařízení. 

Na rozdíl od jiných právních systémů setrvává judikatura českých soudů na požadavku 

stoprocentně prokázané příčinné souvislosti, který se zvláště pro oblast zdravotnictví jeví jako 

velmi přísný. Existují různé přístupy, které přísnost tohoto požadavku modifikují. Například 

v systému common law jsou dány rozdílné standardy pro dokazování v trestním a civilním 

řízení. Zatímco v trestním řízení musí být skutečnosti nutné k odsouzení pachatele prokázany 

„nade vší rozumnou pochybnost,“
13

  v civilním řízení se má skutečnost za prokázanou, pokud 

je pravděpodobnější, že nastala, než že nenastala.
14

 

V dalších kapitolách bude pozornost věnována dalším možným řešením, mezi které 

patří především snížení požadované míry důkazu, úplné nebo částečné přenesení důkazního 

břemene na protistranu, nebo například aplikace teorie ztráty šance. 

1.1.4 Zavinění 

  

Posledním základním předpokladem vzniku odpovědnosti je zavinění, které má 

na rozdíl od již zmíněných předpokladů subjektivní povahu. Lze ho charakterizovat jako 

psychický vztah odpovědného subjektu k jeho vlastnímu úkonu, který se příčí objektivnímu 

právu, tj. k jeho protiprávnímu úkonu, jakož i ke škodě jako ke způsobeném u následku tohoto 

protiprávního úkonu.
15

 Rozlišujeme dvě formy zavinění – nedbalost a úmysl. 

V oblasti poskytování zdravotní péče se většinou jedná o zavinění nedbalostní. 

V případě vědomé nedbalosti jednající osoba věděla, jaký škodlivý následek může způsobit, 

a bez přiměřené opatrnosti spoléhala, že jej nezpůsobí. Při nedbalosti nevědomé si jednající 

osoba nebyla vědoma, jaký následek může nastat, nicméně to s ohledem na své osobní 

poměry a veškeré okolnosti znát mohla a měla. Typickým příkladem je zanedbání pravidel 

určité profese nebo stavu, zejména bezdůvodné nevyužití dostupných diagnostických metod 

za situace, kdy byly indikovány, byly k dispozici, lékař je ale neprovedl, ačkoliv měl a mohl 

vědět, že je třeba tato vyšetření provést. Jak vyplývá z nálezu Ústavního soudu má konkrétní 

                                                 
13

  „beyond all reasonable doubt“ 
14

  „on the balance of probabilities“ 
15

  ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan aj. op. cit. (Občanské právo hmotné 2), s. 413. 
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forma zavinění význam nejen pro vyvození odpovědnosti za škodu, ale do jisté míry ovlivňuje 

i výši přiznané náhrady.
16

 

Zavinění je ve vztahu k příčinné souvisloti a následku možno vnímat jako 

předvídatelnost vzniku škody, jejíž součástí je i hodnocení, zda jednající dostál právem 

požadovanému standardu jednání, nebo se měl proti hrozící škodě chránit vyšší měrou 

opatrnosti. Jelikož zavinění představuje především vnitřní duševní poměr aktéra 

k jednotlivým prvkům odpovědnosti, není možné jej rozpoznat přímo, lze se však opřít 

o zkušenostní pravidla, která vyjadřují skutkové a právní domněnky. Ze skutkové domněnky, 

že každý je duševně zdravý a ví, co dělá, lze dovodit nedbalostní jednání, ne ovšem úmysl. 

Občanský zákoník v ustanovení § 420 odst.3 formuluje právní domněnku – presumpci 

zavinění, když stanoví: „Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil.“ 

Vzhledem k tomu, že je zavinění presumováno je při jeho prokazování poškozeným 

zapotřebí, aby bylo zjištěno, že určitá osoba škodu svým jednáním způsobila, tudíž z možnosti 

exkulpace vyplývá prostor v podstatě jen pro důkaz, že škoda vznikla sice jejím zapříčiněním, 

ale pouhou nesťastnou náhodou.
17

 Tak například případ operujícího lékaře, kterého postihne 

během operace srdeční slabost, v jejímž důsledku neovládá zcela svoje pohyby a zraní tak 

operovaného pacienta. Zdravotnické zařízení, které nese odpovědnost, ma v tomto případě 

velmi dobrou pozici pro prokázání, že ačkoliv škodu způsobilo, určitě ji nezavinilo. Podle 

nového občanského zákoníku bude možné tyto situace řešit pomocí tzv. objektivních 

liberačních důvodů.
18

  

V praxi nalezneme případy, kdy se i přes pochybení lékaře nepodaří prokázat jeho 

zavinění. „Samotný omyl v diagnóze nelze ještě bez dalšího označit za nedbalé jednání lékaře. 

Bude tomu tak tehdy, pokud lékař bezdůvodně nevyužil dostupných diagnostických možností 

ke zjištění správné diagnózy.“
19

 To hraje velkou roli pro trestněprávní odpovědnost 

samotného lékaře, neboť neprokázání zavinění znemožňuje její vznik, k vyloučení 

občanskoprávní odpovědnosti za škodu je nutné, aby sám lékař prokázal, že škodu svým 

jednáním nezavinil.
20

 

Pro správné posouzení právní odpovědnosti lékaře je nezbytné vzít v potaz veškeré 

faktory a okolnosti působící v okamžiku jeho rozhodování, především je často lékař nucen 

                                                 
16

  Srov. nález Ústavního soudu ze dne 29.9. 2005, sp. zn. III. ÚS 350/03. 
17

  HOLČAPEK, T., op. cit. (Dokazování v medicínskoprávních sporech), s. 125. 
18

  Srov. ustanovení § 2913 odst. 2 první věty zákona č. 89/2012 Sb.: „Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, 

prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.“ 
19

  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.3.2005, sp. zn. 7 Tdo219/2005. 
20

  Srov. MACH, J. Lékař a právo. 1. vydání, Praha : Grada Publishing, 2010. s. 40. 



 

10 

 

rozhodovat se rychle a na základě nejistých předpokladů. Reálná šance, že bude bezpečně 

předvídat veškeré možné následky, je do značné míry limitována. Z toho vyplývá, že není 

lehké rozlišit, zda se jedná o pochybení, které je nutným rizikem práce lékaře, nebo které 

vzniklo jeho nedbalostním jednáním.
21

   

Na závěr nutno zmínit, že u některých druhů nedbalosti se zavinění vůbec nevyžaduje, 

například odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi majícími původ v povaze přístroje 

nebo jiné užité věci podle § 421a OZ, to znamená jedná se o odpovědnost objektivní. 

1.2 Aktivní a pasivní legitimace 

 

V souladu s ustanovením § 420 odst. 2 občanského zákoníku nese právnická nebo 

fyzická osoba odpovědnost za škodu, která byla způsobena při jejich činnosti osobami, které 

k této činnosti použili. Takové osoby odpovídají dle příslušných pracovněprávních předpisů. 

Z uvedeného vyplývá, že v případě škody na zdraví bude subjektem odpovědným k náhradě 

škody zpravidla zdravotnické zařízení, jehož zaměstnanec – lékař nebo jiný pracovník – svým 

jednáním škodu způsobil. Výjimku tvoří tzv. exces, kdy škůdce při svém jednání sleduje 

výlučně uspokojování svých potřeb, případně zájmy třetích osob, a za vzniklou škodu pak 

nese odpovědnost sám. 

V praxi mohou nést odpovědnost za způsobenou škodu na zdraví zejména následující 

osoby: 

a) zdravotnické zařízení, jehož zaměstnancem – lékařem byla způsobena škoda 

na zdraví, 

b) lékař provozující soukromou ordinaci, pakliže škodu způsobil sám, nebo byla 

škoda způsobena některým ze zaměstnanců, 

c) škůdce v případě „excesu“. 

  

                                                 
21

  Srov. STOLÍNOVÁ, J.; MACH, J. Právní odpovědnost v medicíně. 2. vydání, Praha: Galén, 2010. s. 21. 
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Na druhé straně požadovat náhradu škody na zdraví mohou zejména: 

a) osoba, které bylo v důsledku lékařského postupu buď ublíženo na zdraví, nebo 

byl způsoben jiný druh následku pod škodu na zdraví podřazený, 

b) jiná osoba, která je v určitém vztahu k osobě ad a) a které vznikla v důsledku 

lékařského postupu na takové osobě škoda. Takovými osobami jsou například 

osoby uvedené v § 444 OZ, nebo osoby závislé na výživě osoby ad a). 
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2. Příčinná souvislost 

2.1 Relevantní příčina  

 

Zjistit klíčovou příčinu nepříznivého vývoje zdravotního stavu pacienta bývá velmi 

obtížné, jelikož soud musí zhodnotit, zda konkrétní pochybení v léčbě pacienta působí jako 

právě ta relevantní příčina, se kterou zákon spojuje odpovědnost za vzniklou škodu na zdraví.  

V oblasti poskytování zdravotní péče není neobvyklé, že existuje hned několik právně 

relevantních příčin, které si navzájem konkurují. Problematickou existencí více příčin, které 

spočívají v nezávislých jednáních více osob se zabýval Nejvyšší soud, který na základě 

zhodnocení všech důkazů stanovil: „k založení obecné odpovědnosti za škodu stačí, je-li 

porušení právní povinnosti jednou z příčin vzniku škody, a to důležitou, podstatnou 

a značnou, a nelze ji vylučovat jen proto, že toto jednání či opomenutí dovršilo již stávající 

nepříznivý zdravotní stav poškozeného.“
 22

 

Pouhá pravděpodobnost či domněnka existence příčinné souvislosti nestačí ke vzniku 

odpovědnosti za škodu. Na tomto stanovisku se obecně teorie i judikatura shodují.
23

 Příčinná 

souvislost musí být bezpečně prokázána, což v praxi silně komplikuje situaci poškozeného, 

neboť je často velmi složité objektivně zjistit relevantní příčinu nepříznivého vývoje jeho 

zdravotního stavu. 

V tomto směru stručně zmíníme zajímavý rozsudek Nejvyššího soudu ČR, který se 

zabýval případem slečny, která v jedenácti letech podstoupila apendektomii. Následkem 

pochybení resp. opomenutí při diagnostikování a zejména nedostatečné pooperační péči došlo 

k selhání ledvin. Ve znaleckém posudku označil soudní znalec postup zvolený žalovanou 

stranou za jeden z možných, i přestože nebyla řádně vedena zdravotnická dokumentace. Mezi 

akutním selháním ledvin a provedenou operací neshledal bezprostřední souvislost, neboť zde 

současně působili i další relevantní příčiny zejména probíhající infekce horních cest 

dýchacích a zažívacího traktu spolu s velkou ztrátou tělesných tekutin. Na rozdíl od soudu 

prvního stupně (a soudu odvolacího) dospěl Nejvyšší soud k závěru, že je prokázána příčinná 

souvislost mezi postupem personálu zdravotnického zařízení a poškozením zdraví pacienta.
24

 

                                                 
22

  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2008, sp.zn.: 25 Cdo 5/2006. 
23

  viz např. KNAPPOVÁ, M., et al. Občanské právo hmotné. 2. díl. 4. akt. a dopl. vyd. Praha : ASPI, a.s., 2005, 

str. 446. 
24

  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2008, sp.zn.: 25 Cdo 1062/2002: „Jestliže z provedených 

důkazů vyplývá, že dehydratace organismu první žalobkyně byla s největší pravděpodobností vyvolávajícím 

činitelem akutního selhání ledvin a že nebylo prokázáno, že personál žalované nemocnice jí zajistil 

dostatečný přísun tekutin, podávaných ať již orálně, či infuzemi, nedostatečně u ní sledoval příjem a výdej 
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Vzhledem k tomu, že odvolací soud ve svém rozhodnutí uvedl, že závěr o odpovědnosti za 

škodu, by měl být patrný ze znaleckého posouzení, konstatoval Nejvyšší soud, že smyslem 

znaleckého posudku je pouze posouzení skutečností, které vedou k určitému poškození 

zdraví, nikoli už právní posouzení věci, které musí provést až samotný soud po zhodnocení 

všech důkazů podle zásady volného hodnocení důkazů.
25

 

2.2 Zdravotní dokumentace a postup lege artis  

 

 Jak již bylo řečeno, hraje zdravotní dokumentace při prokazování příčinné souvislosti 

důležitou roli, neboť by měla obsahovat konkrétní postup lékaře a pacientův zdravotní stav 

v celém průběhu léčby. Informace v ní obsažené spadají do nejintimnější sféry života každého 

člověka, a proto jim náleží adekvátní ochrana v podobě zákonné povinnosti mlčenlivosti 

zdravotnických pracovníků.
26

  

Úskalí představuje skutečnost, že lékař, který škodu na zdraví zřejmě zapříčinil svým 

jednáním, má zdravotní dokumentaci zcela ve své dispozici a pacient, v případě 

nedostatečného vedení či dokonce její ztráty přichází o možnost prokázat pochybení v léčbě. 

Paradoxně tak lékaři může být ku prospěchu porušení jeho zákonné povinnosti vedení 

zdravotní dokumentace, kterou stanoví v § 53 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., zákona 

o zdravotních službách. 

Při řešení tohoto problému by bylo žádoucí inspirovat se německou judikaturou 

rozvinutým institutem možného přechodu nebo alespoň odlehčení důkazního břemene a to 

ve prospěch pacienta, kterému je věnována pozornost v kapitole 3.3.  

V souvislosti s povinností vést řádně zdravotnickou dokumentaci je na místě malé 

zamyšlení nad současnými požadavky kladenými v této souvislosti na lékaře. V poslední době 

                                                                                                                                                         
tekutin, že dne 25. 3. 1992, kdy se u ní laboratorně projevilo selhání ledvin, nezahájil léčbu na jejich 

podporu, či dialýzu, a do Fakultní nemocnice v M. ji nechal převést opožděně až dne 26. 3. 1992, nelze 

léčebný postup personálu žalované nemocnice v pooperační péči o první žalobkyni považovat za odpovídající 

tehdejším poznatkům lékařské vědy, a tedy za postup lege artis. I když pooperační průběh byl komplikován 

zánětlivými procesy v dutině břišní, které byly zjištěny již při operaci slepého střeva, i infektem horních cest 

dýchacích, bylo v každém případě povinností personálu žalované nemocnice poskytnout první žalobkyni 

komplexní péči spočívající nejen v léčení zánětlivých procesů v dutině břišní, ale i ostatních zánětlivých 

procesů a onemocnění, a zajistit jí zejména potřebné množství tekutin v rozsahu odpovídajícím jejímu 

zdravotnímu stavu. Bylo-li následkem poskytnuté - málo profesionální a neúplné - léčebné péče v žalované 

nemocnici akutní selhání ledvin první žalobkyně, s kteroužto diagnózou byla letecky převezena do Fakultní 

nemocnice v M., kde byla zahájena okamžitá dialyzační léčba, je zřejmé, že k poškození jejího zdraví došlo v 

příčinné souvislosti s léčebným postupem personálu žalované nemocnice v pooperačním období.“ 
25

 HAMANOVÁ, L., Prokazování příčinné souvislosti ve sporech o náhradu škody na zdraví 

způsobenou postupem lékaře non lege artis, 2011, dostupné na http://www.hjf.cz/downloads/novinky/novinka-

clanek-06-06-2011-mgr-_.pdf. 
26

 ŠUSTEK, P., Kolize osobnostních hodnot v kontextu případu Colaková a Tsakiridis proti Německu optikou 

německé a české právní doktríny, Jurisprudence, 7-8/2012. 
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se objevuje trend nutnosti co nejpodrobnějšího zápisu všech provedených úkonů. To je jistě 

pro případné budoucí spory velkým přínosem, na druhé straně pak toto „papírování“ 

ve skutečnosti zkracuje faktický čas, který může lékař věnovat důkladnému vyšetření všech 

pacientů, které potřebují jeho pomoc. 

Za velmi inspirativní je možné považovat úpravu smluvního typu Treatment (Léčebná 

péče), kterou obsahuje Draft Common Frame of Reference (dále jen "DCFR").
27

 V případě, 

že lékař nesplnění povinnost vést řádně záznamy o léčebné péči je má se za to, že jde 

o nesplnění závazku, a zároveň  dochází k presumpci příčinné souvislosti mezi tímto 

jednáním a vzniklou újmou. To znamená, že hned dva ze tří předpokladů odpovědnosti za 

škodu, tj. protiprávní jednání a příčinná souvislost, nemusí poškozený pacient prokazovat, 

jeho procesní povinností pak zůstává tvrzení a prokázání toliko existence a výše způsobené 

újmy. 

Nedostatečnou zdravotní dokumentací se zabýval Nejvyšší soud ČR, který 

v odůvodnění jednoho ze svých rozsudků uvádí: „Okolnost, že žalovaná nepředložila část 

zdravotní dokumentace žalobce (…), není porušením, jež by vedlo k poškození zdraví 

žalobce.
28

 Žalobce v rámci dovolání namítal, že odvolací soud nevyřešil otázku přechodu 

důkazního břemene na stranu žalovanou, která by tak musela prokázat, že lékařský postup byl 

lege artis, aby se zprostila odpovědnosti za škodu. S tím se Nejvyšší soud vypořádal 

následovně: Odvolacímu soudu nelze vytýkat nesprávný právní názor při posouzení věci 

z hlediska důkazní povinnosti účastníků a rozložení důkazního břemene ve sporu; naopak 

názor dovolatele na „přechod důkazního břemene“ nemá oporu v procesních předpisech.“
29

  

Nejvyšší soud tak rozhodl v souladu s ustanovením § 133 zák. č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád: „Skutečnost, pro kterou je v zákoně stanovena domněnka, jež připouští 

důkaz opaku, má soud za prokázanou, pokud v řízení nevyšel najevo opak.“ Na druhou stranu 

je třeba zmínit, že lze již v českém soukromém právu nalézt výjimky, zejména v případě 

šíření určitého nepravdivého obvinění nebo jiného křivého nařčení nese v souladu s právní 

doktrínou důkazní břemeno žalovaný, který musí prokázat oprávněnost této difamace. Žalobci 

je tedy ulehčena pozice, neboť u soudu pouze prokazuje, že k této skutečnosti opravdu došlo 

a prokázat např. vydání článku, který dehonestující sdělení obsahuje, není nikterak složité. 

                                                 
27

  Povinností lékaře je uchovávat záznamy o poskytnuté léčebné péči nejméně po dobu 10 let (IV.C.-8:109(4)), 

je povinen je vést podrobně včetně všech záznamů o rozhovorech a poučeních pacienta, o poskytnutých 

informací o průběhu léčebné péče a v případě, kdy dojde ke způsobení škody na zdraví pacienta, je povinen 

tyto své záznamy pacientu, či jiné určené osobě vydat a poskytnout k tomu potřebná vysvětlení (IV.C.-

8:109(2)). Text dostupný na  http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf, 

str. 244. 
28

  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2007, sp.zn. 25 Cdo 2983/2005. 
29

  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2007, sp.zn. 25 Cdo 2983/2005. 
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Tento názor ovšem „nemá výslovnou oporu v občanském zákoníku ani jiném právním 

předpisu, neboť se jím ve své podstatě přenáší důkazní břemeno na původce zásahu, u něhož 

by tak platila vyvratitelná domněnka neoprávněnosti zásahu. (...) Proto všeobecně nezbývá, 

nežli se opřít o povahu sporné věci samé a dovodit tak, že v rámci rozumného uspořádání 

soudem prováděného dokazování nese důkaz pravdivosti difamujícího tvrzení ten, kdo je tvrdil 

(žalovaný).“
30

 

V oblasti poskytování zdravotní péče by tak analogicky měla existovat možnost 

přijmout domněnku, kdy se má do prokázání opaku za to, že ve zdravotní dokumentaci 

nezaznamenaný úkon lékaře nebyl učiněn etc. Jak již bylo řečeno, v souvislosti s posílením 

postavení pacienta z hlediska důkazního břemena jsou velmi inspirativní jednotlivé procesní 

instituty vyvinuté německou judikaturou, o kterých je pojednáno níže. 

 

2.3 Příčinná souvislost při absenci souhlasu se zákrokem 

 

Jedním z možných protiprávních jednání, které vede zdravotnické zařízení 

k odpovědnosti je provedení lékařského zákroku bez informovaného souhlasu, které 

představuje zásah do osobnostních práv pacienta. Nepochybně je takové omezení člověka 

v jeho autonomii rozhodovat, jak bude s jeho tělem nakládáno, imateriální újmou na právem 

chráněném statku – především osobnostní integritě, svobodě a soukromí.
31

 Odpovědnost se 

realizuje především skrze ochranu osobnosti podle občanského zákoníku. 

Vzhledem k tomu, že se zde převážně jedná o situace, kdy se i přes lege artis postup 

zdravotnických pracovníků naplní určité riziko se zákrokem spojené, je otázkou, zda je možné 

dovodit odpovědnost za případnou újmu na zdraví, spočívající ve zhoršení zdravotního stavu 

pacienta v důsledku provedení neschváleného zákroku.  

Je zřejmé, že každý zdravotnický zákrok je s riziky neodmyslitelně spjat a jejich 

materializace může být otázkou prosté náhody, resp. lidskými silami neovlivnitelného 

průběhu věcí, a proto je diskutabilní, zda je správné, činit zdravotnické zařízení odpovědným 

vedle zásahu do rozhodovací autonomie pacienta i za újmu na jeho zdravotním stavu. 

Stanovíme-li v takovém případě odpovědnost zdravotnického zařízení i za zákrok, který byl 

proveden odborně správně, avšak bez viny lékařů měl pro pacienta nepříznivé důsledky, 

musíme zvážit, jaký to bude mít dopad na stabilitu a spravedlivost systému kompenzace 

                                                 
30

  ELIÁŠ, K., et al. Občanský zákoník : Akademický komentář. Praha: Linde Praha, a.s., 2008, sv. 1, str. 145. 
31

  HOLČAPEK, T., op. cit (Dokazování v medicínskoprávních sporech), s. 185. 
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za materiální i imateriální újmu, neboť nadměrná odpovědnost je stejně škodlivá jako 

odpovědnost nedostatečná. Z pravního hlediska v této koncepci absentuje příčinná souvislost 

mezi protiprávním postupem a vzniklým následkem. 

Na druhou stranu je však přirozené, že pokud se někdo dopustí nedovoleného jednání 

měl by nést s tím spojené riziko případného nepříznivého následku, a to zejména pokud se 

jedná o zákrok, kterým zasahuje do zdravotního stavu jiného člověka. Situaci pak ještě 

komplikuje skutečnost, že zákrok provedený na základě souhlasu pacienta, který ovšem nebyl 

o rozhodných skutečnostech poučen dostatečně, je stejně protiprávní jako zákrok zcela bez 

souhlasu. 

Česká judikatura se touto otázkou zabývala zatím jen velmi omezeně, přičemž 

neshledala příčinnou souvislost mezi nedostatečným poučením a vznikem újmy na zdraví.
32

 

To je přinejmenším kontroverzní závěr, neboť provedení zákroku bez řádného informovaného 

souhlasu porušuje jak povinnost pacienta poučit, tak povinnost nezasahovat do jeho zdraví 

bez tohoto řádného poučení.
33

 Zároveň nutno podotknout, že i při nejlepším vědomí 

a svědomí je příčinná souvislost mezi nedostatečným poučením pacienta o rozhodných 

skutečnostech a nastalým škodlivým následkem jen zprostředkovaná a skutečně dána být 

nemusí. Například v situaci, kdy je pacient o všech skutečnostech poučen dostatečně, nicméně 

pod vlivem své nemoci nebo zranění není způsobilý souhlas se zákrokem poskytnout. Z toho 

vyplývá, že i přes dostatečné poučení, byl zákrok proveden bez řádného souhlasu.  

Prokázání příčinné souvislosti mezi zákrokem provedeným bez řádného informovaného 

souhlasu a nastalým zhoršením zdravotního stavu bude pro vznik odpovědnosti klíčovou 

otázkou, kdy přítomnost tohoto kauzálního vztahu bude možné dovodit v případě, že nebýt 

zákroku riziko s ním spojené by se nenaplnilo a škodlivý následek by nebyl nastal.  

Při nahléhnutí do zahraničních právních řádů lze konstatovat, že jak oblast 

s kontinentální tradicí tak oblast common law, vycházejí z podobného principu. To znamená, 

že zdravotnické zařízení může v souvislosti nedostatečným poučením pacienta, na základě 

kterého se rozhodl jinak, než by se rozhodl, kdyby byl náležitě poučen, nést odpovědnost i za 

takové následky, které jsou jinak součástí běžného rizika a které nebyly zapříčiněny žádným 

pochybením z odborně-technického, medicínského hlediska. 

  

                                                 
32

  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2005, Sp. zn. 25 Cdo464/2005. 
33

  ŠUSTEK P., HOLČAPEK T., Informovaný souhlas. Praha : ASPI Wolters Kluwer, 2007, str. 179. 
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2.4 Příčinná souvislost v Principech evropského deliktního práva 

 

Je samozřejmé, že s právními problémy, které sebou nese poskytování zdravotní péče, 

se musí vypořádávat i právní řády jiných zemí světa. V souvislosti s tím, vznikají různé 

studie, které se snaží z jednotlivých národních právních úprav ustavit společné principy 

a přístupy. Z hlediska příčinné souvislosti je nejvýznamnější vědecký počin Evropské skupiny 

deliktního práva (European Group on Tort Law) a její Principy evropského deliktního práva 

(Principles of European Tort Law, PETL).
34

 Kategorii kauzálního nexu je v PETL věnována 

velká pozornost především proto, že většina evropských civilních kodexů neobsahuje 

ustanovení týkající se příčinné souvislosti a ponechává tyto otázky na judikatuře soudů. 

Konečně ani doktrína soukromého práva neřeší tuto problematiku uceleně a věnuje se 

otázkám kauzálního nexu spíše fragmentárně. 

Lze konstatovat, že ve všech evropských státech je příčinná souvislost základním 

předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu a na druhou stranu je přirozené, že jisté otázky 

týkající se kauzality jsou v právních řádech jednotlivých zemí řešeny zcela odlišně, případně 

nejsou řešeny vůbec. 

Za zmínku stojí skutečnost, že po zveřejnění PETL se v Praze konala konference 

věnovaná příčinné souvislosti, které se účastnila většina autorů PETL a její výsledky 

zachycené ve sborníku
35

 lze použít jako velmi významný prostředek pro výklad samotných 

Principů evropského deliktního práva. 

Než přikročíme k samotnému rozboru příčinné souvislosti podle Hlavy 3 PETL je 

na místě zmínit dva významné ekonomické aspekty, které není možné při výkladu této 

problematiky podceňovat.  Především, bude-li kategorie příčinné souvislosti chápána příliš 

zeširoka, může se v konečném důsledku deliktní právo stát překážkou rozvoje nových 

perspektivních myšlenek a postupů, neboť mnozí tvůrci a producenti nebudou chtít 

podstupovat rizika, která plynou z odpovědnostních vztahů. Druhý aspekt vychází z teze, 

podle níž se snaží potenciální škůdce vyhnout rizikům možného vzniku škody s co možná 

nejmenšími náklady.
36

 Rozsah nákladů, které škůdce vynaložil, aby předešel škodám, by pak 

mohl tvořit jedno z kritérií v rámci kategorie právní příčinné souvislosti. 

                                                 
34

  Celý text dostupný na adrese: www.egtl.org/Principles. 
35

  TICHÝ, L. (ed.) Causation in Law. Praha: Universitas Carolina, Facultas Iuridica, 2007, 223 p. 
36

  Shodně COOTER, R. An Essay on Causation. Symposium on Causation on the Law of Torts: Torts as the 

Union of Liberty and Efficiency. Chicago-Kent Law Review, 1983, vol. 63, p. 523. 
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2.4.1 Conditio sine qua non podle PETL 

 

Jak již bylo řečeno je příčinné souvislosti věnována Hlava 3 PETL, která je 

systematicky členěna na dva oddíly - conditio sine qua non a kvalifikace (faktická kauzalita) 

a rozsah odpovědnosti (právní kauzalita, právní příčinná souvislost).  

Principy vychází z koncepce tzv. „dual test“ nebo též „přístupu dvou kroků“,
37

 podle 

které je zapotřebí nejen existence faktické příčinné souvislosti, ale současně je nutné, aby 

vznik odpovědnostních vztahů limitovala kauzalita právní, to znamená, že škodu lze připsat 

konkrétní příčině podle stanovených kritérií. Vzájemný vztah faktické a právní kauzality 

přiléhavě vystihuje tvrzení, podle něhož se „faktická kauzalita odkazuje na požadavek, že 

jednání a škoda spolu souvisí. Právní kauzalita odkazuje na požadavek, že jednání a škoda 

spolu rozumně souvisí“.
38

 Není-li splněn „první krok“ (conditio sine qua non), ztrácí „druhý 

krok“ své opodstatnění a právní kauzalita – slovy PETL rozsah odpovědnosti (připsatelnosti) 

– se nezjišťuje.  

Pomineme-li, že nové rekodifikační návrhy evropských civilních zákoníků
39

 již 

ustanovení věnovaná příčinné souvislosti obsahují, lze považovat explicitní vyjádření 

požadavku příčinné souvislosti v PETL na evropské poměry za skutečnou vzácnost. 

Pro posuzování příčinné souvislosti v PETL se stejně jako v českém právním řádu 

uplatňuje princip, podle kterého „jednání nebo opomenutí (dále jen jednání) je příčinnou 

škody poškozeného, jestliže by při neexistenci takového jednání škoda nevznikla,“
40

 

tzv. conditio sine qua non. Dokud nevyjde najevo, že by ke škodě došlo i v případě, kdyby 

totožné jednání škůdce neexistovalo, je mezi jednáním a škodou příčinná souvislost. 

Je otázkou, zda by namísto formulace „takové jednání“ nebylo vhodnější použít obrat 

„tohoto jednání“, které by přesně vystihovalo jedno konkrétní individualizované jednání 

a vyloučilo tak polemiku, zda lze vzít v úvahu i jednání stejného druhu (např. dva výstřely ze 

stejných zbraní stejnými náboji ve stejném čase, kdy však pouze jeden z nich zapříčiní 

škodu).  

K tomuto závěru však dojdeme vždy, budeme-li čerpat z oficiální anglické verze 

PETL, která stanoví: „An activity or conduct (hereafter: activity) is a cause of the victim’s 

                                                 
37

  Two steps approach. 
38

  KEETON, W. Causation. Texas Law Journal, 1986, vol. 28, p. 231. 
39

  Tři ustanovení týkající se příčinné souvislosti obsahuje i von Barův Draft Common Frame of Reference 

(čl. 4:101- 4:103 DFCR general rule, collaboration, alternation causes).  
40

  Článek 3:101 PETL. 
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damage if, in the absence of the activity, the damage would not have occurred.“
41

 Konkrétní 

jednání je jednoznačně vystiženo obratem „the activity“.  

Jak již tradičnímu pojetí soukromoprávní úpravy deliktní odpovědnosti odpovídá je 

i v PETL komisivnímu jednání naroveň postaveno jednání omisivní (opomenutí). V tom 

případě je ale nutné vypořádat se s důkazní nouzí, neboť zjišťování příčinné souvislosti je zde 

mnohem složitější a to hlavně z toho důvodu, že nelze vždy zcela jednoznačně určit počátek 

ani konec jednání, které nebylo uskutečněno. Principy tuto otázku neřeší a ponechávají ji 

na jednotlivých národních právních úpravách. 

Narozdíl od české právní úpravy se principy věnují řešení speciálních případů příčinné 

souvislosti, zejména otázky multiplicity škůdců/poškozených, neurčitých příčin 

a v neposlední řadě příčiny ve sféře poškozeného.  

Konkurenční příčiny řeší článek 3:102 PETL, který stanoví: „V případě více jednání, 

z nichž každé by samo způsobilo škodu v ten samý okamžik, je považováno každé jednání 

za příčinu škody.“ Tento princip je do jisté míry obdobou tzv. doktríny ztráty šance, které je 

věnována kapitola 3.5. V souvislosti s článkem 9:101 odst.1 písm.b) PETL (solidární 

odpovědnost)
42

 se každé jednání, které by v daný okamžik vedlo ke vzniku škody, považuje 

za příčinu vzniku škody a každý škůdce odpovídá společně a nerozdílně s ostatními. 

Podmínku samého (stejného) okamžiku je nutno brát s rezervou, neboť nelze spravedlivě 

požadovat, aby byla škoda způsobena přesně v tu samou vteřinu. 

Situace, kdy není jisté, které z jednání je příčinou škody, upravuje článek 3:103 PETL. 

Na rozdíl od předchozích konkurenčních příčin vzniká v případě alternativních příčin 

odpovědnost proporcionální. Tato dílčí odpovědnost zaručuje poškozenému alespoň částečné 

odškodnění a zároveň nespravedlivě nezavazuje potenciální škůdce k úhradě veškeré škody, 

kterou nezpůsobili. Vzhledem k tomu, že na základě neharmonizovaných procesních předpisů 

může v rámci dokazování, dojít každá evropská země k rozdílným závěrům týkající se 

(ne)jistoty způsobení škody, není dílčí odpovědnost patrně nejvhodnější řešení. 

Modelový příkladem je situace, kdy tři myslivci vyrazí na lov do lesa. Ve stejný 

okamžik vystřelí nezávisle na sobě na tu samou kořist. Jedna z ran zraní turistu. V rámci 

dokazování se nepodaří s jistotou určit, čí rána turistu trefila. V souladu s článkem 3:103 

PETL by každý z myslivců nahradil jednu třetinu náhrady škody na zdraví. 

                                                 
41

  Art. 3:101 PETL. 
42

  „Odpovědnost je solidární, jestliže celá nebo určitá část škody, kterou utrpěl poškozený, je připsatelná 

dvěma nebo více osobám. Odpovědnost je solidární, pokud:  b) nezávislé chování nebo jednání osoby 

způsobilo škodu poškozenému a ta samá škoda je také připsatelná jiné osobě.“ 
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Na druhou stranu z totoho příkladu vyplývá rozpor s hlavním argumentem tvůrců 

PETL a tedy, že nelze zavázat někoho ke škodě, kterou sám nezpůsobil, neboť je jasné, že  

dva myslivci turistu nezasáhli a škodu nezpůsobili. Na rozdíl od dílčí odpovědnosti by škůdci 

v tomto případě měli být solidárně odpovědní za škodu, která vznikla při jejich společném 

nebezpečném počínání.  

Druhý odstavec článku 3:103 PETL: „Pokud v případě více poškozených zůstane 

nejistým, zda konkrétní škoda poškozeného byla způsobena určitým jednáním, přičemž je 

zřejmé, že toto jednání nezpůsobilo škodu všem poškozeným, musí být takové jednání 

považováno za příčinu škod utrpěných všemi poškozenými v rozsahu pravděpodobnosti, v jaké 

mohlo způsobit škodu konkrétnímu poškozenému,“ představuje například situaci, kdy více 

farmaceutických společností uvede na trh vadný lék, který poškodí zdraví jeho uživatelům.  

Podle tvůrců PETL odpovídá každá farmaceutická společnost v rozsahu svého podílu na trhu. 

Tento ekonomický ukazatel je pak kritériem pro určení rozsahu příčinné souvislosti 

v odpovědnostních vztazích a svou podstatou se blíží pojetí kontroverzní tzv. statistické 

škody. 

Principy dále upravují v článku 3:104 tzv. potenciální příčiny, tedy situace, kdy 

jednáním došlo ke škodě a následné další jednání buď způsobí tu samou škodu nebo další 

těžší škodu.  

Článek 3:104 odst. 1 PETL zní: „Jestliže jednání vedlo definitivně a neodvratně ke 

způsobení škody poškozenému, následné jednání, které by samo způsobilo tu samou škodu, 

nebude bráno v potaz.“ Toto ustanovení předchází případům, kdy by škůdce způsobil svým 

jednáním škodu, ale v souvislosti s následným dalším škodným jednáním by byl odpovědný 

až následný škůdce. Vzhledem k tomu, že nelze poškodit něco, co už poškozeno je – nelze 

zabít mrtvého – je přijaté řešení správné.  

Pro druhou skupinu případů je rozhodující rozsah škody, jinými slovy, je-li následným 

jednáním rozsah škody ještě zvýrazněn. Znění článku 3:104 odst. 2 PETL: „Následné jednání 

musí být i přesto zohledněno, jestliže vedlo k dodatečné nebo těžší škodě.“  

V souvislosti se škodou na zdraví je významné ustanovení článku 3:104 odst. 3 PETL: 

„Jestliže první jednání vedlo k pokračování škody a následné pozdější jednání by ji také 

způsobilo, pak je třeba obě jednání od takového okamžiku považovat za příčinu této 

pokračující škody,“ neboť zvýhodňuje poškozeného, který se může domáhat náhrady škody 

po kterémkoli ze škůdců, jejichž škodná jednání je složité od sebe časově oddělit.   

Doposud byla řešení těchto situací odvozována z právních výkladů a judikatury soudů, 

a proto je výslovná úprava vykládající potenciální příčiny velikým přínosem.   
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Zatím byly řešeny pouze případy, kdy jednotlivá jednání byla sama o sobě způsobilá 

přivodit celou škodu. PETL věnuje pozornost i situacím, kdy ke škodě vedlo více jednání, ale 

žádné nemohlo způsobit celou škodu a zároveň není  možné určit, jakým dílem se každé 

jednání na vzniku škody podílelo. Tzv. neurčitou dílčí kauzalitu upravuje článek 3:105 PETL: 

„V případě více jednání, kdy je jisté, že žádné z jednání nezpůsobilo celou škodu ani její 

určitelnou část, se předpokládá, že ta jednání, která zjevně [minimálně] přispěla ke škodě, ji 

způsobila rovným dílem.“ 

Citované ustanovení tedy řeší situace pravděpodobných podílů na vzniku škody.
43

  

V konkrétních případech může vznikat otázka, zda aplikovat toto ustanovení nebo článek 

3:103 (alternativní příčiny), neboť výsledek právního posouzení bude většinou stejný, jelikož 

odpovědnost se stejným dílem rozdělí mezi více škůdců. Ovšem rozdíl je v tom, že v případě 

neurčité dílčí kauzality se použije kritérium rovnosti a u alternativních příčin pak kritérium 

rozsahu pravděpodobnosti, podle kterého stejně pokud není jisté, jaké jednání škodu skutečně 

způsobilo, bude zpravidla každý potenciální škůdce odpovídat rovným dílem. I tento princip 

může mít velký vliv na rozhodování komplikovaných medicínskoprávních sporů. 

Podle menšinového názoru tvůrců PETL se ustanovení neurčité dílčí kauzality aplikuje 

pouze v případech, které nelze subsumovat pod některé z předchozích ustanovení o příčinné 

souvislosti a to zejména proto, že podíly jednotlivých škodlivých jednání jsou malé a nejisté 

současně.  

Z judikatury českých soudů vyplývá stanovisko, podle kterého protiprávní úkon 

nemusí být jedinou příčinou vzniku škody, stačí, že je jednou z příčin, která se podílí 

na nepříznivém následku, jenž má být odškodněn, a to příčinou důležitou, podstatnou 

a značnou.
44

 Existuje-li několik relevantních příčin, je třeba zjistit a vyhodnotit jejich vliv 

a odstupňování (gradaci) ve vztahu k následku (škodě). Je-li více takových podstatných příčin 

vzniku škody, z nichž ne všechny způsobil svým protiprávním jednáním žalovaný, přichází 

v úvahu částečná odpovědnost za škodu.
45

  

Ohledně článku 3:106 PETL: „Poškozený musí nést svou újmu v rozsahu 

odpovídajícím pravděpodobnosti, do jaké míry mohla být způsobena jednáním, událostí nebo 

jinou okolností v jeho sféře,“, který odpovídá právnímu systému common law, byla mezi 

                                                 
43

  DULAK, A. Princípy (Európského) deliktního práva. in: LAZÁR, J., BLAHO, P. Základné zásady 

súkromného práva v zjednotenej Európe. Mezinárodná vedecká konferencia – IX. Lubyho právnické dni. 

Bratislava: Iura Edition, 2007, s. 305. 
44

  Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 21. 7. 1975, sp. zn. Cpj 37/74, uveřejněné ve Sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek ročník 1976 pod č. 11, str. 35. Z pozdější doby např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 18. 12. 2003, sp. zn. 25 Cdo 2102/2002 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 7. 2008, sp. 

zn. 25 Cdo 2142/2007. 
45

  Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 7. 2004, sp. zn. 25 Cdo 2360/2003. 
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tvůrci principů vedena diskuze už s ohledem na to, že článek 8:101 PETL také obsahuje 

ustanovení týkající se spoluzavinění poškozeného, který odpovídá právnímu systému 

kontinetálnímu. 

Věcná působnost článku 3:106 je ve skutečnosti mnohem širší, neboť se nevztahuje 

jen na jednání poškozeného, nýbrž i na události nebo jiné okolnosti ve sféře poškozeného, 

které mohli škodu způsobit. Škodu nese sám poškozený v takovém rozsahu, v jakém leží 

příčina jejího vzniku v jeho sféře. Do sféry poškozeného spadá i situace, kdy lze škodu připsat 

jeho pomocníkům. Zde je opět možné najít obdobnou úpravu v článku 8:101 odst. 3 PETL, 

podle kterého „spoluzaviněné chování nebo jednání pomocníka poškozeného vylučuje nebo 

omezuje škodu vymahatelnou poškozeným.“  

Dále do sféry poškozeného řadíme objektivní právní skutečnosti, k nim podle 

komentáře patří přírodní události jako jsou vichřice, zemětřesení, dále srdeční záchvaty 

(infarkt)  nebo jiné nemoci.
46

  

Z hlediska předkládaného řešení, kdy odpovědnost za škodu je rozdělena mezi škůdce 

a poškozeného, lze konstatovat, že článek 3:106 PETL je ve skutečnosti doplňkovým 

ustanovením k článku 3:103 PETL (alternativní příčiny). 

Ačkoliv se jedná o institut common law, z evropské judikatury vyplývá, že se pomalu 

začíná prosazovat i v kontinentálním systému, zejména pak právní následky v oblasti 

zanedbání povinné péče lékařů, kdy se na vzniku škody podílí i samotný poškozený, budou 

velmi významné.
47

 Obdobně tuto otázku řeší i české soudy, které v rozsahu, v jakém se 

jednání poškozeného podílelo na vzniku škody, vylučují pro nedostatek příčinné souvislosti 

odpovědnost škůdce. Bez ohledu na to zda se jednalo o zaviněné jednání poškozeného nebo 

nikoli.
48

 

2.4.2 Rozsah odpovědnosti – právní kauzalita 

 

Ve většině evropských právních řádech samotná existence faktické příčinné souvislosti 

neznamená automaticky, že je dána příčinná souvislost v právním smyslu, jinými slovy, 

faktický vztah příčinné souvislosti mezi škodou a jednáním ještě nezakládá povinnost náhrady 

škody. 

                                                 
46

  European Group on Tort Law. Principles on Tort Law – Text and Commentary. Wien: Springer, 2005, p. 56. 
47

  Srov. rozhodnutí rakouského Oberste Gerichtshof ze dne 26. června, 3 Ob 106/06v, kde byla připuštěna 

dělená odpovědnost mezi lékařské zařízení a pacienta, dále rozhodnutí estonského Riigikohus ze dne 26. září 

2006, No. 3-2-1-53-06, (2006) RT III 33, 283, který rovněž připustil možnost dílčí odpovědnosti v situaci, 

kdy se na vzniku škody podílel kromě škodné události i špatný zdravotní stav pozůstalého. 
48

  Např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2000, sp. zn. 25 Cdo 890/2000; ze dne 31. 3. 2003, sp. zn. 25 

Cdo 1113/2002 a ze dne 15. 7. 2008, sp. zn. 25 Cdo 1500/2006. 
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 Takový koncept přijaly i tyto principy a v oddílu 2. Hlavy 3 stanoví: „Existuje-li 

příčinná souvislost podle Oddílu 1 této Hlavy, zda a v jakém rozsahu má být škoda připsána 

záleží na faktorech jako jsou  

a) předvídatelnost škody v okamžiku jejího vzniku rozumnou osobou, přičemž je 

zohledněn konkrétní časový a prostorový vztah mezi škodným jednáním a jeho 

následky, nebo rozsah škody ve vztahu k normálním následkům takového jednání; 

b) povaha a hodnota chráněného zájmu;   

c) důvod odpovědnosti; 

d) rozsah běžných životních rizik; a 

e) ochranný účel normy, která byla porušena.“ 

Nejdříve se zjišťuje, zda mezi jednáním a škodou existuje conditio sine qua non podle 

oddílu 1 hlavy 3. PETL, poté je podle výše uvedených kritérií rozhodováno, zda a v jakém 

rozsahu se škoda připíše konkrétnímu škůdci. Nutno podotknout, že se nejedná o taxativní 

výčet kritérií, to znamená, že je zde ponechán prostor pro volní uvážení soudu, který tak může 

zohlednit i další rozhodné faktory v konkrétní věci. 

Z uvedeného vyplývá, že PETL rozlišuje mezi faktickou a právní kauzalitou, přičemž 

k tomu, aby vznikla odpovědnost za škodu, je třeba splnění podmínky právní příčinné 

souvislosti, která v sobě zahrnuje i požadavek faktické kauzality. 

Stručná pozornost bude nyní věnována jednotlivým kritériím. Prvním kritériem je 

předvídatelnost škody. Jedná se o objektivní kategorii
49

, která se posuzuje ex post k časovému 

okamžiku jednání, které způsobilo škodu. Ta škoda, která z pohledu rozumně jednající osoby 

nelze předvídat se zpravidla nenahrazuje. Prokázání skutečnosti, že škůdce mohl předvídat 

určitou škodu, je úkolem poškozeného. Podobným faktorem je přiměřenost škody, který 

z důvodů odlišných právních úprav v jednotlivých zemí nebyl do principů zařazen.
50

 

Druhým kritériem je povaha a hodnota chráněného zájmu. V souvislosti s kauzálním 

nexem platí, že čím vyšší hodnota chráněného zájmu, který je jednáním škůdce narušován, 

tím je vyšší pravděpodobnost, že mezi tímto jednáním a škodou je dána příčinná souvislost 

(typicky škoda na zdraví). 

Třetím kritériem je důvod odpovědnosti. Principy sem řadí zavinění (čl. 4:101 PETL), 

objektivní odpovědnost (čl. čl. 5:101 PETL) a odpovědnost za třetí osoby (čl. 6:101 PETL). 

Podle tvůrců PETL je v případech subjektivní odpovědnosti dána vyšší pravděpodobnost 

                                                 
49

  KOZIOL, H. Právo na náhradu škody v Evropě. Evropské a mezinárodní právo, 1999, č. 3, s. 54. 
50

  Kritérium přiměřenosti škody se neuplatňuje v anglickém, francouzském a až na specifické výjimky ani v 

belgickém a rakouském právním řádu. Naproti tomu italský, nizozemský, švédský a švýcarský kodex 

k tomutu kritériu přihlíží. 
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existence příčinné souvislosti než při odpovědnosti objetivní. Rovněž, je-li škodlivé jednání 

úmyslné, je pravděpodobnost kauzálního nexu vyšší než při jednání nedbalostním.
51

 

Čtvrtým kritériem je rozsah běžných životních rizik.
52

 Principy neupřesňují, zda se 

jedná o běžná životní rizika škůdce nebo poškozeného, nicméně z komentáře vyplývá, že 

principy zde směřují spíše do sféry poškozeného.
53

  Demonstrujme si to na následujícím 

příkladu: Zaměstnanec je o víkendu požádán, aby vypomohl svému zaměstnavateli 

s dokončením pracovního projektu. Cestou do práce do něj narazí jiné vozidlo a zaměstnanec 

utrpí četná zranění. Zraněný zaměstnanec bude požadovat náhradu škody na zdraví nejen 

po řidiči druhého vozidla, ale bude dovozovat, že nebýt příkazu zaměstnavatele nikam by 

nejezdil. V takových situacích je rozšiřování odpovědnosti za škodu i na další subjekty, 

jejichž jednání je pouze fakticky nikoli právně relevantní příčinou, limitováno právě kritériem 

běžných životních rizik, neboť každý, kdo řídí automobil, podstupuje určitá rizika s tím 

spojená. Ovšem je žádoucí přistupovat k tomuto kritériu se značnou obezřetností, neboť 

mnohdy dochází k situacím, kdy příčina škody vzniká až následkem škodného jednání 

(následek následku), a pro které většina kontinentálních civilních kodexů vylučuje příčinnou 

souvislost.
54

 

Posledním jmenovaným kritériem v PETL je ochranný účel normy, která byla 

porušena. V době, kdy je kvůli enormnímu nárůstu právních norem orientace v právních 

předpisech složitá i pro odborníky, je zřejmě správný názor, že škůdce nese odpovědnost 

za své škodlivé jednání a nezáleží na tom, která právní norma byla jeho jednáním porušena.
55

 

Na druhou stranu pokud je pravidlo chování zaměřeno na ochranu pouze některých právem 

chráněných zájmů a škůdce svým jednáním poškodí zájmy odlišné, pak lze uvažovat podle 

názoru autorů o omezení rozsahu připsatelnosti škody. V opačném případě dochází ke krácení 

práv poškozeného, jehož zájem byl evidentně porušen, a to kvůli legislativně technickému 

vyjádření práv a právem chráněných zájmů. Ostatně právě tyto principy pracují s kategorií 

právem chráněného zájmu a nepožadují, aby k založení odpovědnosti došlo k porušení nějaké 

právní normy. Přestože některým evropským právních řádům
56

 chybí výslovná úprava 

prevenční povinnosti obdobná českému § 415 obč. zák., uznávají, že není rozhodující forma 

pravidla chování, které bylo porušeno, nýbrž protiprávnost jednání může spočívat i v rozporu 

                                                 
51

  WIDMER, P.(ed.) Unification of Tort Law: Fault. Hague: Kluwer Law International, 2005, p 338. 
52

  Někdy se místo „extent of the ordinary risks of life“ hovoří o „tolerable risks“. 
53

  European Group on Tort Law. Principles on Tort Law – Text and Commentary. op. cit. sub 42, p. 62. 
54

  Viz. Kapitola 3.1.1 Dokazování příčinné souvislosti z hlediska praxe Nejvyššího soudu České republiky, 

Rozhodnutí R7/1979. 
55

  Např. čl. 6:162 Z 2 holandského BW. 
56

  Obdobně holandský BW čl. 6:162 Z 2. 
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s jinými pravidly platnými ve společenském styku, přitom se jimi myslí nejčastěji právě 

prevenční povinnost. Naštěstí článek 3:201 PETL ponechává dostatečný prostor pro úvažení, 

zda je možné a vhodné v konkrétním případě toto kritérium aplikovat. 

Jak již bylo řečeno je výčet kritérií v PETL pouze demonstrativní.
57

 Mezi další 

případné faktory, které mohou ovlivnit určení právně relevantní příčinné souvislosti patří 

zejména princip důvěry, souhlas poškozeného nebo rozsah vynaložených nákladů. 

Princip důvěry je blízký kritériu běžných životních rizik, neboť věříme, že při přijetí 

určitých opatření se ostatní budou chovat podobně, ne-li stejně. Opatrnost jednoho vyvolává 

předpoklad opatrnosti druhého.
58

 Na rozdíl od kritéria běžných životních rizik však směřuje 

do sféry škůdce i poškozeného. 

Souhlas poškozeného vylučuje protiprávnost jednání, spadá tedy spíše do kategorie 

okolností vylučujících protiprávnost a nikoli do kategorie příčinné souvislosti. Nicméně 

i přesto se jedná o faktor, který soudy zohlední při případném posuzování nároku na náhradu 

škody.  

Zejména v případech objektivní odpovědnosti může hrát roli kritérium rozsahu 

vynaložených nákladů na předejití vzniku škody. Nicméně zpravidla při rozhodování o právně 

relevantní příčinné souvislosti nebudou mít výdaje vynaložené na prevenci žádný význam.  

Na závěr této kapitoly nutno zmínit, že český právní řád výslovně upravuje pouze 

kritérium předvídatelnosti škody, a to jen pro oblast obchodních vztahů.
59

   

                                                 
57

  srov. slovní spojení „záleží na faktorech jako jsou“ čl. 3:201 PETL. 
58

  CODERCH, P. S., Causation and Liability. InDret, Barcelona, 2000, No. 1, p. 9. 
59

  Ustanovení § 374 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
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3. Prokazování příčinné souvislosti 
 

K nejsložitějším a nejproblematičtějším aspektům sporů v oblasti poskytování zdravotní 

péče patří získání takových skutkových zjištění, která umožňují vyvodit spolehlivé závěry 

ohledně příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním a následkem v podobě újmy 

na zdraví či osobnostních právech pacienta. 

Otázka kauzality stojí vedle aspektu protiprávnosti jednání či zásahu do zdravotního stavu 

či osobnostní sféry pacienta zcela samostatně, tedy je nutné ji posuzovat nezávisle, jelikož ani 

z případně prokázaného postupu non lege artis nevyplývá příčinná souvislost s nastalým 

následkem nijak automaticky. 

Zda existuje příčinná souvislost mezi jednáním či zásahem a škodlivým následkem, je 

v obecné rovině otázkou spíše právní povahy, neboť se nejedná o objektivně pozorovatelný 

jev, ale soud musí prostřednictvím své myšlenkové činnosti dojít k nějakému výsledku -

 úsudku. Součástí právního posouzení je i stanovit, která skutková zjištění podle stavu 

lidského poznání a zkušenosti odůvodňují tvrdit mezi jakými okolnostmi kauzální nexus 

existuje, případně zda a jaké okolnosti jsou způsobilé jej vyloučit. 

 Je důležité podotknout, že právní vztah kauzality nemusí být totožný s tím, jak událost 

skutečně, avšak z hlediska možností našeho poznání nezjistitelně, proběhla, typicky 

v situacích, kdy v konkrétním případě působí více na sobě nezávislých faktorů, přičemž každý 

z nich je způsobilý škodlivý následek vyvolat. 

3.1 Potřebná míra důkazu v českém právu 

 

Rozhodujícím faktorem pro vyvození skutkových závěrů v rámci dokazování je 

přesvědčivost jednotlivých důkazů, podle které jim soudce přisoudí určitou sílu nebo míru 

pravdivosti či pravděpodobnosti. Je samozřejmé, že tato míra podaného důkazu bude podle 

konkrétních případů přecházet od naprostého přesvědčení soudce o pravdivosti přes určité 

pochybnosti až k přesvědčení o nepravdivosti tvrzení. Z právní úpravy vyplývá jaká míra 

přesvědčivosti či pravděpodobnosti skutkového tvrzení postačuje, aby mohl soud vyvodit 

určitý závěr, nicméně záleži vždy na úvaze soudu, zda byla tato míra v konkrétním případě 

dosažena. Důsledkem pak může být natolik extenzivní využití principu volného hodnocení 

důkazů, že tím ve skutečnosti dojde ke zmírnění požadované míry důkazu, což však není 

zcela korektní postup, neboť tím zpochybňuje právní jistotu. 
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Při hodnocení důkazů by soud měl brát vždy v úvahu i to, jaký důkaz, vzhledem 

ke stavu vědeckého poznání a míře znalostí o lidském těle a medicíně, lze v konkrétní situaci 

vůbec předložit, zejména jsou-li důkazní prostředky z povahy věci a stavu lidského poznání 

omezené. 

Judikatura Nejvyššího soudu České republiky hraje zásadní roli v oblasti prokazování 

příčinné souvislosti, a proto si níže rozebereme jeho nejvýznamnější rozhodnutí. 

3.1.1 Dokazování příčinné souvislosti z hlediska praxe Nejvyššího soudu České 

republiky 

 

Při řešení otázky příčinné souvislosti ve sporech o náhradu škody na zdraví vychází 

soudní praxe z existence tří základních předpokladů odpovědnosti za škodu, kterými jsou 

protiprávní úkon, vznik škody a příčinná souvislost mezi nimi. V občanském zákoníku 

definici příčinné souvislosti nenalezneme. Soud příčinnou souvislost nevytváří, ale zjišťuje 

její existenci. 

Při rozhodování o odpovědnosti za škodu na zdraví pacienta v souvislosti 

s poskytováním zdravotní péče postupuje soud podle zásady, že škůdce odpovídá za škodu jen 

v tom rozsahu, v jakém je dána příčinná souvislost mezi jeho jednáním a vzniklou škodou. 

Lékař má povinnost poskytovat zdravotní péči lege artis, dojde-li k pochybení právě v tomto 

postupu při ošetření například úrazu pacienta, vzniká lékaři odpovědnost právě za toto 

pochybení a není odpovědný za škodu vzniklou samotným úrazem. Rozsah této odpovědnosti 

je závislý na rozsahu, v jakém se následky pochybení v léčbě podílejí na zdravotních potížích, 

za které pacient požaduje náhradu.
60

 Příčinná souvislost mezi léčebným postupem, který 

nebyl lege artis, a škodou na zdraví pacienta musí být najisto postavena.
61

 Musí být zjištěno, 

že pochybení lékaře při léčbě bylo důležitou, podstatnou a značnou příčinou, bez níž by 

ke škodě na zdraví pacienta nedošlo. Unést důkazní břemeno ve věcech příčinné souvislosti 

bývá vždy velmi obtížné a žalující strana je postavena do nelehké situace, přičemž jeho 

neunesení postihují nepříznivé procesní následky spočívající v zamítnutí žaloby. Velkou roli 

zde hrají znalecké posudky, kterým je věnována kapitola 5.  

Musí jít o přímou nikoli zprostředkovanou příčinu, tedy nelze vyvodit příčinnou 

souvislost z něčeho, co samo je již následkem škodní události a poškozený nemůže být 

                                                 
60

  ŠKÁROVÁ, M., Dokazování příčinné souvislosti z hledika praxe Nejvyššího soudu České republiky in 

TICHÝ, L. Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod, Praha: Centrum právní komparatistiky, 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2010, str. 44. 
61

  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 11. 2003, sp. Zn. 25 Cdo 168/2003. 
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odškodněn za následek následku. Tuto zásadu formuloval bývalý Nejvyššího soud ČSR,
62

 

v případě matky, která požadovala náhradu ztráty na výdělku, jež vznikla v důsledku 

utrpěného šoku v reakci na zprávu o smrti svého dítěte, za kterou nesl žalovaný odpovědnost. 

„V daném případě, kdy odpovědnost žalované organizace za škody byla posuzována podle 

ustanovení §  421 občanského zákoníku, bylo nutno vzít v úvahu, že žalovaná organizace by 

odpovídala za škodu jen tehdy, jestliže by byla zůsobena v rámci plnění jejich úkolů těmi, kteří 

tyto úkoly plnili. Při zjišťování příčinné souvislosti je třeba zkoumat, zda v komplexu 

skutečností přicházejících v úvahu jako příčiny škody existuje skutečnost, se kterou občanský 

zákoník odpovědnost v daném případě spojuje. Přitom odpovědnost nelze neomezeně činit 

závislou na kauzalitě, neboť by to mohlo vést k zákonu neodpovídajícímu neúnosnému 

ukládání povinností nahradit škodu.
63

 

Příčinná souvislost mezi zaviněným protiprávním jednáním žalovaného a vznikem 

škody na zdraví musí být bezpečně prokázána; nestačí tu pouhá pravděpodobnost. Tu však 

nelze vylučovat jen z toho důvodu, že protiprávní jednaní škůdce dovršilo již stávající 

nepříznivý zdravotní stav poškozeného.
64

 Příčinnou souvislost nelze zaměňovat za souvislost 

časovou, která hraje pouze pomocnou roli při posuzování věcné souvislosti, která je 

rozhodující. 

Příčinná souvislost není přerušena, i když k jednání škůdce přistoupí další skutečnost, 

která spolupůsobí při vzniku následku, v případě že jeho jednání bylo hlavní a zásadní 

příčinou, která vedla ke vzniku škody, bez níž by k následku nebylo došlo.
65

 Příčinná 

souvislost by se přerušila, pokud by tu byla další výlučná a samostatná příčina, která by 

způsobila účinek bez ohledu na jednání škůdce.
66

 Pokud vedle příčiny, která způsobila 

následek, působila i další příčina, přičemž je nerozhodné, jestli každá z těchto příčin byla 

jinak způsobilá přivodit následek sama o sobě nebo mohla tento následek přivodit jen 

ve vzájemném spolupůsobení s druhou příčinou, je dána příčinná souvislost.
67

 

Zvláštní skupinu případů, tvoří pracovní úrazy. Příčinná souvislost mezi úrazovým 

dějem a poškozením na zdraví pracovníka je tradičně základní podmínkou odpovědnosti 

podlě § 190 zákoniku práce. „Při tom ovšem nutno zdůraznit, že nemusí jít o jedinou příčinu 

úrazu, nýbrž stačí, když jde o jednu z příčin, avšak důležitou, podstatnou a značnou. Bylo by 

v rozporu se smyslem zákona chránit pracovníka před škodami z pracovních úrazů, kdyby 
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  Rozhodnutí R7/1979. 
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  VOJTEK, P., Přehled judikatury ve věcech náhrady škody, Praha, ASPI, 2006, str.81. 
64

  R 21/1992. 
65

  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2009, sp. zn. 4 Tdo 241/2009. 
66

  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 3. 2010, sp. zn. 8 Tdo 193/2010. 
67

  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. 8 Tdo 1048/2009. 
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byla z této ochrany vyloučena poškození na zdraví vykazující všechny znaky pracovního úrazu 

jen z toho důvodu, že u poškozeného existovala určitá predispozice, která spolupůsobila při 

vzniku poškození na zdraví způsobeného úrazovým dějem. Existence nějakého chorobného 

stavu, byť i latentního, nemůže vyloučit závěr, že mezi úrazovým dějem a jím vyvolaným 

následným chorobným stavem je přímá příčinná souvislost, a že tedy vyvolání tohoto 

chorobného stavu bylo způsobeno výkonem práce jako jednou z hlavních příčin.“
68

 Rovněž 

nelze vyloučit příčinnou souvislost mezi pracovním úrazem a onemocněním způsobujícím 

invaliditu poukazem na tzv. predispozici pracovníka, jestliže byl úraz vyvolávajícím 

momentem nemoci či alespoň jednou z hlavních příčin nemoci či alespoň jednou z hlavních 

příčin invalidity, popřípadě příčinou dovršující invaliditu.
69

 

3.1.2 Je příčinná souvislost otázkou právní či skutkovou? 

 

Účelem soudního řízení je zjistit skutečný skutkový stav, tedy odpovědět na skutkové 

otázky, a právně jej posoudit, odpovědět na otázky právní. Toto rozlišení je důležité 

především pro posouzení přípustnosti mimořádného opravného prostředku - dovolání. 

Dovolací důvody jsou v občanském soudním řádu taxativně vyjmenovány,
70

 zatímco 

nesprávné právní posouzení věci je dovolacím důvodem vždy,
71

 skutkové zjištění jen 

v případě, že rozhodnutí vychází z takového skutkového zjištění, „které nemá podle obsahu 

spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování.“
72

 

V medicínskoprávních sporech se soud při svém rozhodování opírá o znalecké 

posouzení, ve kterém znalec odpovídá pouze na skutkové otázky, odpovídat na právní otázky 

mu v zásadě nepřísluší. Z uvedeného vyplývá, že posouzení příčinné souvislosti je otázkou 

skutkovou, nebylo-li by tomu tak, nemohla by znalci otázka posouzení příčinné souvislosti 

mezi jednáním škůdce a vzniklou škodou být vůbec položena. 

Judikatura Nejvyššího soudu neodpovídá jednotně, což je vzhledem k nemožnosti  

přísného rozlišení otázek skutkových a právních logické. „Při řešení otázky příčinné 

souvislosti mezi jednáním a opomenutím zaměstnance a vznikem škody nejde o otázku právní, 

nýbrž o otázku skutkovou, jež nemůže být řešena obecně, ale pouze v konkrétních 

souvislostech. Postup při zjišťování příčinné souvislosti spočívá v tom, že škodu je třeba 

vyjmout z její všeobecné souvislosti a zkoumat ji izolovaně, toliko z hlediska jejích příčin. 

                                                 
68

  R 11/1976. 
69

  R 46/1983. 
70

  Ustanovení § 241a odst. 2, 3 občanského soudního řádu. 
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  Výjimky v ustanovení § 237 odst. 2 občanského soudního řádu. 
72

  Ustanovení § 241a odst. 3 občanského soudního řádu. 
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Protože příčinná souvislost je zákonitostí přírodní a společenskou, jde o hledání jevu, který 

škodu vyvolal. Z celého řetězce všeobecné příčinné souvislosti je třeba sledovat jen ty příčiny 

a následky, které jsou důležité pro odpovědnost za škodu.“
73

 V jiném rozhodnutí
74

 naopak 

říká, že se jedná o otázku právní. V poslední době Nejvyšší soud deklaruje otázku příčinné 

souvislosti za otázku skutkovou, ale fakt, že v řadě rozhodnutí podává její právní výklad, 

svědčí o komplikovanosti celého institutu příčinné souvislosti.
75

 

3.2 Potřebná míra důkazu v mezinárodním srovnání 

 

Pravní řády evropských zemí podobně jako český právní řád zpravidla neobsahují 

výslovné ustanovení určující požadovanou míru důkazu pro přesvědčení soudu o pravdivosti 

tvrzení, kterou tak odvozujeme z rozhodovací činnosti soudů. To platí jak pro státy, v nichž je 

soudcovská tvorba pramenem práva, tedy zejména common law, tak pro kontinentální právní 

oblast. 

Jednotlivé koncepce dokazování relevantních skutečností se odlišují podle 

požadovaného stupně přesvědčivosti, kterého je třeba dosáhnout, aby mohlo být tvrzení 

považováno za dokázané. Právní řády vycházející z kontinentálního modelu psaného práva 

mají obecnou tendenci požadovat podání důkazu s vyšší pravděpodobností, mnohdy 

dosahujicí až k praktické jistotě, naopak v zemích common law stačí převažující 

pravděpodobnost, což představuje situaci, kdy jedno tvrzení se musí jevit pravděpodobnějším 

než tvrzení opačné. 

Ani toto rozlišení ovšem nemá pevně stanovenou hranici, obzvlášť zaměříme-li se 

na otázku příčinné souvislosti, u níž i kontinentální právní řády v některých případech 

akceptují nižší míru pravděpodobnosti než praktickou jistotu. Německé právní úpravě je 

věnována kapitola 3.3, a proto zde provedeme malý exkurz do právní úpravy švýcarské, 

rakouské, švédské a anglické. 

Švýcarské právo rozlišuje mezi veřejnoprávní odpovědností, která v souvislosti 

s poskytováním zdravotní péče vzniká institucím, které ji poskytují v rámci plnění úkolů 

veřejné moci, a odpovědností občanskoprávní, vztahující se na všechny ostatní zdravotnická 

zařízení, která jsou provozována soukromými subjekty. Veřejnoprávní odpovědnost je 

upravena jednotlivými kantony, zatímco občanskoprávní odpovědnost vyplývá z jednotného 

hmotného občanského práva, které je platné na území celého státu. Dojde-li ze strany 
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  Rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 21 Cdo 300/2001. 
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soukromého zdravotnického zařízení k porušení smluvní povinnosti, musí podle právní 

úpravy civilní odpovědnosti poškozený pacient prokázat toto porušení, újmu, která mu 

protiprávním jednáním vznikla a příčinnou souvislost mezi nimi, přičemž poslední předpoklad 

vzniku odpovědnosti – zavinění – se presumuje. Pozice poškozeného v rámci dokazování 

příčinné souvislosti je usnadněna skutečností, že k prokázání její existence postačuje 

převažující pravděpodobnost.  

Obdobnou úpravu nalezneme i v právu rakouském, kde se ovšem odpovědnost 

za újmu vzniklou v důsledku poskytování zdravotní péče řídí pravidly občanského práva. 

S výjimkou zavinění musí žalobce prokázat všechny ostatní základní předpoklady vzniku 

odpovědnosti za škodu. V souvislosti s prokázáním příčinné souvislosti musí žalobce podat 

důkaz, ze kterého bude vyplývat větší pravděpodobnost, že tu kauzalita existuje než nikoli – 

tedy princip převažující  pravděpodobnosti.
76

 

Švédské právní předpisy rovněž neobsahují žádné ustanovení, které by výslovně 

určovalo potřebnou míru důkazu k prokázání existence kauzálního nexu. Je zde tedy 

ponechán prostor pro racionální úvahu soudu.
77

 Nicméně lze mít za to, že na rozdíl od 

švýcarské a rakouské úpravy, vyjadřuje ve švédském procesním právu potřebnou míru důkazu 

spíše praktická jistota, ačkoliv v některých rozhodnutích švédského Nejvyššího soudu 

nalezneme úvahy o různých okolnostech, při kterých by mohl být akceptován princip 

převažující pravděpodobnosti a soud by se tak spokojil s nižší mírou důkazu. To je 

pochopitelné, neboť spory vznikající v souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsou velmi 

komplikované a přísná povaha příčinné souvislosti někdy prakticky vylučuje jakoukoli šanci 

na úspěch žaloby, a to i v případech, kdy se vzhledem k okolnostem jeví spravedlivé, aby bylo 

žalobci poskytnuto odškodnění.  

Úprava anglického práva, které je typickým představitelem common law, je 

překvapivě, co do stanovení požadované míry důkazu k prokázání určitého skutkového 

tvrzení, shodná se skotskou právní úpravou, která byla výrazně ovlivněna pravidly 

kontinentálního právního systému.  

Jak již bylo zmíněno výše, jsou v systému common law dány rozdílné standardy pro 

dokazování v trestním a civilním řízení. V trestním právu musí soud v rámci dokazování dojít 

k tak jednoznačným závěrům, které vylučují rozumnou pochybnost o pravdivosti 

prokazovaného skutkového tvrzení. To znamená, že další možná vysvětlení jsou sice 
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  HOLČAPEK, T., op. cit. (Dokazování v medicínskoprávních sporech), s. 147. 
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  LOFGREN, D., Factual causation in delict: A look at the Law in Scotland and Sweden, 2002, dostupné 

na www.law.ed.ac.uk/eyl/02repdl.htm. 
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teoreticky možná, ale ani v nejmenším pravděpodobná. Tato koncepce vlastně představuje 

zásadu trestního práva in dubio pro reo. V civilních sporech soudům postačí nižší míra 

důkazu a uplatní se pravidlo převažující pravděpodobnosti,
78

 které se aplikuje jak 

na prokázání existence kauzálního nexu tak i na další předpoklady vzniku odpovědnosti 

za škodu, resp. na jakákoli jiná skutková tvrzení. To znamená, že k přesvědčení soudu postačí, 

že je určité skutkové tvrzení pravděpodobnější než jeho opak.  

Z uvedeného vyplývá, že jednotlivé zahraniční právní řády upravují problematiku 

požadované míry důkazu pro prokázání příčinné souvislosti odlišně, přičemž kontinentální 

právní úpravy jsou v této otázce striktnějšími. K prokázání příčinné souvislosti ve sporech 

o náhradu škody na zdraví totiž požadují po žalobci předložení vyšší míru důkazu blížící se 

praktické jistotě, což především v oblasti poskytování zdravotní péče bývá často úkolem 

nelehkým, ne-li nemožným. I proto v určitých obtížných případech hledají různé cesty, jak 

žalobci odškodnění poskytnout, což ovšem není přístup zcela správný, neboť v jeho důsledku 

dochází k ovlivnění obecného měřítka praktické jistoty, které se nadále uplatňuje v lehčích 

a jasnějších případech, a stejně tak zpochybňují jistotu právní, neboť je předem těžko 

rozpoznatelné, jak přesvědčivé důkazy budou od účastníků sporu k prokázání jejich tvrzení 

očekávány.   

S ohledem na mimořádnou citlivost medicínskoprávních sporů jsou sympatie soudů 

vůči žalobcům, kteří mají nelehkou pozici, neboť musí prokázat skutečnosti z povahy věci 

těžko prokazatelné, z lidského hlediska snadno pochopitelné. Z toho důvodu vznikly v praxi 

určité instituty, které pomahájí žalobci toto těžké důkazní břemeno unést. Mezi ně patří 

především přesouvání důkazního břemene, koncepce proporcionální odpovědnosti či doktrína 

ztráty naděje, o kterých je pojednáno níže. 

3.3 Důkazní břemeno v německém právu 

 

Jak již bylo řečeno, pro prokázání příčinné souvislosti mezi jednáním škůdce, 

následkem jeho jednání a vznikem škody záleží na míře důkazu, které předloží žalobce, 

obdobně je tomu i podle německého práva, které rozlišuje příčinnou souvislost mezi jednáním 

a porušením práva podle ustanovení § 286 Zivilprozessordnung, a příčinnou souvislost mezi 

porušením práva a vznikem škody podle ustanovení§ 287 Zivilprozessordnung.  
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Podle § 286 odst. 1 věta první Zivilprozessordnung (ZPO) musí soud po zvážení 

celého průběhu řízení a výsledků provedeného dokazování dospět k jednoznačnému závěru, 

zda jednotlivé skutkové tvrzení považuje za pravdivé či nepravdivé.
79

 Z uvedeného vyplývá, 

že je pro prokázání příčinné souvislosti požadována vysoká míra pravděpodobnosti, která 

musí vést soudce k jistotě, že v tomto konkrétním případě je opravdu dána příčinná souvislost. 

Klíčové je přitom subjektivní přesvědčení soudu o pravdivosti tvrzení a nezáleží na stupni 

přesvědčení odborníka. Prokázání příčinné souvislosti není podmíněno vyloučením jakýchkoli 

pochybností o její existenci.
80

 Podle Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof) se 

nejedná o přírodovědně - lékařský důkaz ani nikým nezpochybnitelnou jistotu resp. 

pravděpodobnost, která s jistotou hraničí, a která by vylučovala každou možnost odlišného 

průběhu děje. Podle ustálené judikatury postačí tak vysoká míra pravděpodobnosti, která by 

se číselně pohybovala v rozpětí 90 – 95 procent. To už představuje takovou míru jistoty, která 

je způsobilá umlčet veškeré pochybnosti, které by snad svědomitý a zkušený posuzující mohl 

mít, a není tak potřeba veškeré pochybnosti zcela vylučovat.
81

 

Nutno dodat, že německé právo rozlišuje příčinnou souvislost zakládající 

odpovědnostní nárok (haftungsbegründende Kausalität) a příčinnou souvislost odpovědnostní 

nárok doplňující (haftungsausfüllende Kausalität). Přičemž u druhé jmenované je 

odpovědnost zdravotnického zařízení založena i v případě, že zde pouze převažuje 

pravděpodobnost, že existuje příčiná souvislost. Oporou v zákoně je ustanovení § 287 odst. 1 

věta první ZPO, podle kterého: je-li mezi účastníky sporné, zda určitá škoda vznikla a jak je 

vysoká, rozhodne o tom soud po zvážení všech okolností podle svého volného přesvědčení.
82

   

Extenzivní výklad pak umožňuje soudům spokojit se i s nižší mírou důkazu k prokázání 

příčinné souvislosti ke vzdálenějším následkům, které by bylo velmi težké doložit s jistotou, 

která je požadována k prokázání haftungsbegründende Kausalität. Nároky kladené 

na prokázání kauzálního nexu německým právem jsou srovnatelné s nároky kladenými českou 

právní úpravou. Ve vztahu k zásadě rovnosti zbraní je třeba vzít v úvahu, zda je vůbec možné 

po pacientovi požadovat splnění důkazní povinnosti v obvyklém rozsahu. Z tohoto 
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  „Das Gericht hat unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlungen und des Ergebnisses 
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předpokladu vychází i německé soudní praxe, která určila jednotlivé skupiny případů, ve 

kterých dochází k odlehčení důkazního břemene
83

 ve prospěch pacienta.
84

  

Konkrétní instituty, o kterých je pojednáno níže, vznikají v rámci analogicky řešených 

soudních sporů, ze kterých je pak vyvozováno konkrétní pravidlo (skutkové domněnky), které 

je pak dále přetvářeno prostřednictvím rozhodovací praxe soudů.  

3.3.1 Důkaz prima facie 

 

Tento institut německého procesního práva sehrává důležitou roli při hodnocení 

důkazů (Anscheinbeweis, „na první pohled“). Jedná se o domněnku, kdy je určitá skutečnost 

považována na základě obecné zkušenosti za prokázanou, dokud druhá strana neprokáže 

opak. Tato metoda nepřímého dokazování nachází uplatnění především v rámci dokazování 

příčinné souvislosti či zavinění, v zákoně však její výslovnou úpravu nenajdeme.
85

  

V konkrétním případě přichází aplikace důkazu prima facie v úvahu, když je 

z určitého pochybení při poskytování zdravotní péče obvykle možné dovozovat zavinění 

a kdy je tomuto pochybení možné přičíst určitý škodlivý následek. Typicky lékař bude muset 

předložit dostatečně přesvědčivý důkaz o tom, že nastavší následek dosahuje požadovanou 

míru pravděpodobnosti atypického průběhu sledovaného děje.
86

 Odůvodnění příčinné 

souvislosti musí vycházet ze zásady obecné zkušenosti lékařské vědy.
87

 Uplatnění důkazu 

prima facie je však v řízeních, kde je rozhodováno o odpovědnosti lékaře poměrně vzácné, 

neboť lékař většinou nemá nad veškerými vnitřními pochody v organismu pacienta takovou 

kontrolu, že by bylo možné „na první pohled“ považovat příčinnou souvislost mezi jednáním 

lékaře a zhoršením zdravotního stavu pacienta za prokázanou bez dalšího. Jednat se bude 

především o přímočaré případy typu tampónu nebo nástroje zapomenutého v dutině břišní, 

kdy ani není zapotřebí složitě zjišťovat skutkový stav. 

Obdobný institut nalezneme i v právním systému common law, jedná se o tzv. res ipsa 

loquitur („věc hovoří sama“).  
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3.3.2 Plně ovladatelná rizika 

 

Odpovědnost zdravotnického zařízení za škodu na zdraví může být také dovozována 

z porušení jeho povinností dodržovat obecně stanovená bezpečnostní pravidla při poskytování 

zdravotní péče, zejména se jedná o pravidelnou údržbu používaných přístrojů, dodržování 

hygienických předpisů apod. Jejich hlavním účelem je předcházení známých rizik, jejichž 

výskyt lze prostřednictvím těchto prevenčních opatření výrazně eliminovat, resp. plně je 

ovládat. Pramení-li primární poškození z plně ovladatelného rizika, které bylo objektivně 

odvratitelné, je zaviněné jednání presumováno a poskytovatel lékařské péče musí sám tuto 

domněnku vyvrátit. Přitom nelze úspěšně namítat, že se jednalo o riziko, které nebylo 

předvídatelné, a že není schopen vyšetřovat všechny léčené osoby na veškeré možné infekce 

tak, aby to eliminovalo riziko nebezpečí nákazy. 

V praxi se bude jednat zejména o riziko spojené se zákroky, které provádí začínající 

lékaři, objektivní riziko spojené s bezpečností používaných přístrojů, a riziko související 

s oblastí hygieny (zdroj infekce zjištěný v nemocnici). 

3.3.3 Nedostatečně vedená zdravotní dokumentace 

 

Poskytovatel zdravotní péče má povinnost vést řádně zdravotnickou dokumentaci. 

Porušení této právní povinnosti zakládá v německém právu vyvratitelnou domněnku, že 

opatření, které není ve zdravotní dokumentaci zapsáno, jakoby nebylo provedeno. Tato 

skutečnost však sama o sobě nezakládá žádný samostatný nárok.  

 V rozhodnutích vyšších soudů je možné pozorovat tendenci odlehčovat v těchto 

případech důkazní břemeno ve prospěch pacienta, neboť samotná nedostatečně vedená 

zdravotnická dokumentace pozici žalobce výrazně ztěžuje. Nicméně z novější judikatury 

vyplývá, že chybně vedená zdravotní dokumentace nepředstavuje dostatečný důvod pro přímý 

přechod důkazního břemene ve vztahu k prokazování kauzálního nexu. Přechod důkazního 

břemene přichází v úvahu až tehdy, kdy je z nedostatečně vedené zdravotní dokumentace 

možné vyvodit hrubé pochybení lékaře v léčbě pacienta nebo opomenutí diagnostiky, která 

jsou již sama o sobě základem pro uplatnění institutu přechodu důkazního břemene.
88
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3.3.4 Hrubé pochybení 

 

Ve vztahu k otázce příčinné souvislosti lze kauzalitu podle německé judikatury 

presumovat v případech tzv. hrubého pochybení lékaře, které bylo způsobilé přivodit škodlivý 

následek, který skutečně nastal. Dochází tak ve prospěch pacienta k přechodu důkazního 

břemene a zdravotnické zařízení – tedy strana žalovaná – musí prokázat, že zde není dána  

příčinná souvislost mezi nesprávným lékařským postupem a vzniklou škodou. Tato skutková 

domněnka není hmotněprávní normou nikde upravena, jedná se tedy aplikaci zkušenostního 

pravidla vyvozeného z ustálené soudní praxe. Tato speciální úprava vyrovnává zhoršené 

důkazní postavení pacienta zapříčiněné hrubým lékařským pochybením a přispívá tak 

k rovnosti zbraní mezi stranami procesu. Tento princip představuje rovnou příležitost pro obě 

strany prezentovat své stanovisko za podmínek, které ji nestaví do nevýhodného postavení, 

aniž by z toho vyplývalo obecné právo přechodu důkazního břemene na protistranu.
89

 

Přesná definice pojmu hrubé chyby dosud nebyla nalezena. Literatura však běžně 

odkazuje na jednotlivé skupiny případů, které vytvořila judikatura.
90

 Lze konstatovat, že 

půjde o hrubou chybu, odlišující se od normální chyby především v tom, že je racionálně 

těžko vysvětlitelná a ve své podstatě neobhajitelná, neboť lékaři se takové pochybení 

„jednoduše nesmí vůbec stát“.
91

 V praxi půjde o případy, kdy je lékařský postup jednoznačně 

v rozporu se zaběhlými pravidly v konkrétním léčebném postupu, proti základním lékařským 

standardům nebo obecně známým poznatkům lékařské vědy, přičemž zde nemá žádný vliv 

subjektivní stránka - zavinění. Jak konstatoval Evropský soud pro lidská práva není hrubým 

porušením lékařské péče ani jednání lékaře, který přecenil svoji povinnost zachovávat 

mlčenlivost a v důsledku toho neposkytl informace partnerce pacienta, kterážto tak byla 

ohrožena na svém zdraví.
92
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Při hodnocení postupu lékaře je třeba vzít v úvahu všechny podklady, které v době 

léčby měl nebo mohl mít lékař k dispozici, přičemž se vychází z toho, že tyto podklady mu 

umožňují zvolit adekvátní lékařský postup. 

Kromě jednotlivých zákroků lékaře se do celkové zhodnocení promítne i hodnocení 

průběhu léčby jako celku, což znamená, že v konečném důsledku mohou dát jednotlivá méně 

závažná pochybení dohromady jedno hrubé pochybení. Na druhou stranu může být nakonec 

pochybení přiznána menší závažnost v případě, že se zjistí přítomnost dalších vnějších 

faktorů, které negativně ovlivnily podmínky léčení, zejména personální nebo věcné poměryve 

zdravotnickém zařízení.  

Zhodnocení, jaká nesprávnost je již hrubé pochybení lékaře, provádí soud, a hrubá 

chyba tak může být předem těžko rozpoznatelná a následně může rozhodnutí soudu vyvolat 

velkou diskuzi. Proto je důležité, aby jeho rozhodnutí mělo oporu v odborném posouzení, 

především zda byl postup lékaře v rozporu se základními lékařskými standardy, či zda se 

jednalo pouze o chybné rozhodnutí v lékařsky složité situaci. 

Hrubá chyba zdravotnického pracovníka nemusí být jedinou příčinou škody, nicméně 

postačí, aby toto pochybení bylo způsobilé vzniklou újmu přivodit. K uplatnění přechodu 

důkazního břemene z důvodu hrubého pochybení není ani třeba hodnotit, zda je vznik dané 

škody pravděpodobný. Stejně tak nemá na přechod důkazního břemene žádný vliv, že nelze 

vyloučit možnost, že by k poškození bylo došlo i v případě, že by lékař postupoval zcela 

správně, tedy lege artis. Unese-li však poté lékař na něj přenesené důkazní břemeno, tím že 

předloží dostatečně přesvědčivý důkaz o tom, že i bez ohledu na jeho pochybení by 

k poškození došlo, přestává být jeho hrubá chyba z právního hlediska příčinou škody. 

Existují vyjímečné případy, kdy soud přechod důkazního břemene nepřipustí, neboť  

se konkrétní hrubé pochybení lékaře jeví jako krajně nepravděpodobná příčina vzniklé škody. 

Nicméně je úkolem lékaře tuto tzv. zcela nepravděpodobnou příčinnou souvislost prokázat. 

Dále se může jednat o situace, kdy škoda vznikla jak hrubou chybou lékaře tak 

spoluzaviněním samotného poškozeného, který svým chováním znemožnil úspěch léčby. 

Institut přechodu důkazního břemene je výsledkem procesu soudního dotváření  

právních pravidel a lze jej považovat za jeden z nejoriginálnějších institutů v oblasti 

zdravotnictví vytvořeného německou judikaturou.
93
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3.3.5 Opomenutí vyšetření 

 

V případě opomenutí bývá obtížnější odhadovat, zda by škodlivý následek skutečně 

nastal i tehdy, kdyby opomenuto jednat nebylo. Z toho důvodu německá judikatura připustila 

přechod důkazního břemene i v případech hrubého pochybení spočívajícího v situacích, kdy 

lékař svým zaviněným jednání opomene provést kontrolní vyšetření nebo vyšetření, které je 

důležité pro správné stanovení diagnózy. Toto opomenutí je možné dovozovat z neúplné 

dokumentace, případně jej musí prokázat pacient. 

Z novější judikatury BGH vyplývá, že je možné odlehčit/přenést důkazní břemeno 

i pro případy nikoli hrubého pochybení. Pokud lékař opomene provést medicínsky obligatorní 

vyšetření, na základě kterého by s dostatečnou pravděpodobností došel k takovému závěru, 

jehož nezohlednění při volbě vhodného postupu léčby by mělo na zdraví pacienta tak zavážný 

negativní dopad, že jej lze považovat za hrubé pochybení.
94

 

3.4 Kauzální proporcionální odpovědnost 

 

Vzhledem ke složitosti veškerých biologických procesů odehrávajících se v lidském 

těle a faktu, že lékař často vstupuje do již rozběhnutého řetězce akcí a reakcí je často velmi 

obtížné, ne-li nemožné, označit s naprostou jistotou přesnou příčinu vzniklé újmy. 

Proporcionální odpovědnost dovoluje alespoň částečnou kompenzaci poškozeného v souladu 

s kauzální pravděpodobností. To znamená, pokud je zde například 40 procentní 

pravděpodobnost, že jednání škůdce bylo příčinou vzniku újmy, poškozený získává 40 

procent namísto ničeho. KPO můžeme definovat jako deliktní odpovědnost uloženou 

poškozenému za újmu, kterou poškozený utrpěl nebo za část této újmy, v souladu s kauzální 

pravděpodobností, že škůdcovo deliktní jednání mohlo způsobit celou újmu, nebo její část.
95

 

Od KPO musíme odlišit režim spoluúčasti poškozeného a společné odpovědnosti škůdců. Zde 

nedochází k dělení odpovědnosti z důvodu existence kauzální nejistoty, ba naopak dochází 

k uplatnění tohoto režimu až bezpečně poté, co je podmínka causa sine qua non splněna a je 

tedy prokázáno, že bez jednání škůdce by daná újma nevznikla. 

KPO je alternativním řešením k tradiční doktríně vše nebo nic. V závislosti 

na jednotlivých případech představuje buď zvýhodnění pacienta nebo lékaře anebo naopak 

jejich znevýhodnění. Je proto nutné jednotlivé případy kauzální nejistoty kategorizovat, což 
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umožní její aplikaci. Vzhledem k odlišnostem jednotlivých právních řádů, spočívajících 

v rozdílné právní úpravě dokazovaní, rozdílnosti právního prostředí
96

 a ideologické 

rozdílnosti, je nutné zdůraznit, že neexistuje univerzální správná odpověď na otázku na jaké 

případy by bylo vhodné doktrínu KPO použít. Soudy pak při své úvaze musí zkoumat dopady 

použití  doktríny KPO s ohledem na komutativní a distributivní spravedlnost a efektivitu.
97

 

3.4.1 Kategorizace případů KPO 

 

Existují dvě hlavní kategorie kauzální nejistoty. V kategorii A jsou zařazeny ty 

případy, kdy je nejisté, zda jedna strana skutečně způsobila poškozenému újmu. V kategorii B 

pak nalezneme ty situace, kdy je zjištěno, že jedna strana způsobila újmu, ovšem nejistota 

spočívá v tom, která část újmy byla způsobená jí a která jinými faktory. 

 

Kategorie A  

 

Tuto skupinu dále dělíme na čtyři subkategorie A1, A2, A3 a A4, které si nyní 

podrobněji rozebereme na případech zanedbání lékařské péče. Subkategorie A1 bývá 

označována jako „nejasný škůdce“. Typickým příkladem je následující modelová situace: 

Pacient (P) je operován dvěma lékaři. Oba lékaři jednali nedbale, ačkoliv každý z nich jiným 

způsobem. Ačkoliv jeden z nich způsobil újmu P, je neznámo, který to byl. Kauzální 

pravděpodobnost je, že daný lékař způsobil újmu z 50%.
98

 Je nutné přihlédnout k tradičním 

doktrínám jednotlivých právních řádů, jelikož ne vždy by bylo použití KPO spravedlivé. 

Požadovaná míra důkazu zde tedy hraje velkou roli.
99

  

Subkategorii A2 označujeme jako „kauzálně nespojení škůdci a poškození“. Zahrnuje 

případy, kdy skupina lékařů jednala protiprávně a způsobila tak újmu skupině pacientů, 

přičemž to, který lékař způsobil újmu kterému pacientu, není známo. Aplikace KPO se jeví 

jako velmi spravedlivá, jelikož umožňuje každému poškozenému získat alespoň částečnou 

náhradu. Nutno dodat, že obvykle bývá uplatňována doktrína „žádné odpovědnosti“ 

a poškozený tak zůstává bez jakéhokoliv odškodnění. 

Subkategorii A3 tvoří případy, které znázorňuje následující příklad: „Lékař ošetřoval 

nedbale sto pacientů onemocnělých plicní chorobou. Jejich stav se zhoršil a je známo, že 95 
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z těchto pacientů utrpělo zvláštní újmu v důsledku kouření a pouze 5 v důsledku nedbalosti 

lékaře. Kauzální pravděpodobnost, že lékař způsobil újmu konkrétnímu pacientovi, je 5%.“
100

 

Vzhledem k tomu, že není jasné zda příčinou újmy nebyl spíše jiný faktor než nedbalé jednání 

lékaře, označujeme tuto skupiny případů jako „nejasný poškozený“. V těchto případech bývá 

použití doktríny KPO velmi problematické, jelikož vzniká situace, kdy 5 pacientů 

poškozených nedbalým jednáním lékaře je kompenzováno jen nepatrným zlomkem  a zbylých 

95 pacientů získává náhradu za újmu, která ovšem nebyla zapříčiněna jednáním lékaře. 

Použití doktríny „žadné odpovědnosti“ je pak rovněž nespravedlivé, jelikož ponechává oněch 

5 pacientů bez jakéhokoliv odškodnění. 

A konenčně poslední subkategorie A4, kterou označujeme jako „téžké případy“, 

zahrnuje ty nejběžnější situace, kdy není známo ani zda je lékař škůdcem, který někoho 

poškodil, ani zda je pacient poškozený v důsledku protiprávního jednání. Použití KPO 

ve všech těchto případech by vedla spíše ke zhoršení postavení pacientů, jelikož jim 

znemožňuje dosáhnout kompenzace v plné výši. Velkou roli zde hraje pravděpodobnost, že 

újma byla skutečně způsobena jednáním lékaře. V případě že by tato pravděpodobnost byla 

40%, při aplikace doktríny KPO, by pacient ziskal odškodnění ve výši 40% své ujmy. Naproti 

tomu by řešení podle tradiční doktríny byla „žádná odpovědnost, jelikož 40% je pod hranicí 

požadované míry důkazu. V opačné situaci, kdyby pravděpodobnost činila 90%, by ovšem 

pacient získal při použíti KPO pouze 90% namísto plné kompenzace. Proto by doktrína KPO 

měla být používana v A4 jen v přesně vymezené skupině případu, ve kterých její výhody 

jasně převyšují nad nevýhodami. V souvislosti s aplikací doktríny KPO v případech A4 je 

nutné učiniti zmínku o doktríně ztráty naděje, jež se při bližším zkoumaní jeví, jako KPO 

v převleku.
101

 V případech, kdy pacient nemůže prokázat příčinnou souvislost, slouží tato 

doktrína jako nástroj soudu k tomu, aby namísto zamítnutí nároku, mohl být pacient 

kompenzován alespoň částečně. 

 

Kategorie B 

 

Jak již bylo řečeno dříve, v této kategorii je známo, že lékař jednal protiprávně, 

nicméně je rovněž známo, že vedle toho zde působily i jiné faktory, a problematický je pak 
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podíl na újmě pacienta způsobený konkterním lékářem. Na základě těchto jiných faktorů 

dělíme tuto kategorii do dvou subkategorií – B1 a B2. 

Subkategorii B1 tvoří případy, kdy oním jiným faktorem je další protiprávní jednání 

jednoho či více lékařů. Je zřejmé, že dopad nedbalostních jednání jednotlivých lékařů 

na pacientův zdravotní stav nebude nikdy přesně stejný, a proto se jeví použití doktríny KPO 

jako vhodné řešení, jelikož umožňuje, aby byl lékař odpovědný jen za své jednání. Nicméně 

ve většině právních systémů se uplatňuje doktrína „vše nebo nic“, jež postihuje lékaře 

solidárně. 

Případy spadajíci do subkategorie B2 ilustruje nejlépe následující příklad: „Pochybení 

lékaře, spočívající v tom, že nerozpoznal rakovinu, má za následek rozšíření tumoru a tedy 

značnou újmu, ale rozsah tohoto rozšíření nemůže být ve vztahu k pochybení lékaře zjištěn, 

neboť pacient to nemůže dokázat.“
102

 Jiným faktorem je zde rozšíření tumoru, které způsobila 

nemoc pacienta. Plná odpovědnost lékaře by jistě nebyla nebyla spravedlivá stejně tak jako 

úplné zproštění odpovědnosti, proto se jeví použití doktríny KPO jako nejvíce vhodné. 

3.5 Doktrína ztráta šance 

 

Dalším nabízejícím se řešením je přiznat poškozenému v případě nejistého tedy jen 

pravděpodobnostního zjištění příčinné souvislosti poměrnou část z odškodnění, které by mu 

náleželo v případě „plného“ důkazu. Jedná se o situace, kdy jednou z možných příčin újmy je 

na jedné straně protiprávní jednání zdravotnického zařízení a na druhé straně zde existují 

náhodné události či neovladatelné přírodní procesy. Každý z těchto faktorů je sám o sobě 

schopen způsobit škodný následek, lze určit pouze procentuální pravděpodobnost, že daný 

následek způsobil právě jeden z nich. Tento druh případů charakterizujeme jako ztrátu šance 

či naděje (loss of chance). 

Čistým případem ztráty naděje je situace, kdy správným zákrokem lze úraz či nemoc 

s určitou pravděpodobností vyléčit, avšak následkem špatně provedeného zákroku se sice stav 

pacienta nezhorší, ale jeho existující postižení se stane definitivním. Charakteristickým rysem 

těchto případů je, že jednou ztracená příležitost ke správné léčbě se už nevrací. 

T. Holčapek uvádí pro ilustraci následující případ. Chlapec spadl ze stromu a poranil si 

kyčel. Rodiče odvezli pacienta do nemocnice, kde lékař určil diagnózu a nařídil určitý způsob 

léčby. Jednalo se o nesprávné stanovení diagnózy a chyba byla odhalena až o několik dní 
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později, přičemž poškození pohyblivosti kyčelního kloubu pacienta bylo trvalé. Na základě 

znaleckých posudků bylo v soudním řízení zjištěno, že i v případě, kdy by nedošlo 

k profesionálnímu pochybení a byla by stanovena správná diagnóza, činila šance pacienta 

na úplné vyléčení pouze 25 procent. To znamená, že v 75 procentech případů, ve kterých 

dojde k obdobnému zranění, utrpí pacient trvalé následky, ovšem díky chybě lékařů nebylo 

možno trvalému poškození předejít vůbec.
103

 

Soud prvního stupně přiznal žalobci odškodnění ve výši 25 procent kompenzace, která 

by mu připadla v případě, že by nesprávné stanovení diagnózy bylo jistou příčinou vzniklého 

trvalého následku. Žaloba byla nakonec finalním rozsudkem nejvyššího soudu zamítnuta, 

jelikož pravděpodobnost, že při správném postupu nedojde k trvalému poškození byla jen 25 

procent, což neodpovídá potřebné důkazní míře převažující pravděpodobnosti.
104

 

Při rozhodování českých soudů by v obdobném případě záleželo na posouzení, zda se 

jedná o případ škody ve formě ztráty 25 % šance na uzdravení v plné příčinné souvislosti 

s chybou lékaře, což by vedlo k přiznání náhrady škody, nebo škody ve formě trvalých 

následků v pouhé 25 % příčinné souvislosti s lékařským pochybením, přičemž taková žaloba 

by byla pro nedostatek kauzality zamítnuta. 

Jak z případu vyplývá pouhé zhoršení vyhlídky na uzdravení nemůže být samo o sobě 

považováno za právně relevantní škodu, tou je jen samotné zhoršení zdravotního stavu. 

V následujících letech došlo k několika dalším soudním řízení, ve kterých byla doktrína ztráty 

šance opětovně projednávána, žaloba byla však nakonec vždy z důvodu neunesení důkazního 

břemena zamítnuta.  

Hlavním argumentem pro uznání nároku na základě této doktríny je fakt, že pracovníci 

zdravotnického zařízení, kteří si počínají protiprávně, vyváznou bez jakékoli odpovědnosti. 

Navíc je ztráta šance považována za občanskoprávní škodu v jiných oblastech, například 

v poskytování právních služeb. Jak uvádí T. Holčapek: „Pokud právní zástupce žalobce svým 

profesním pochybením zmaří uplatnění nároku, protože žalobu nepodá před uplynutím 

promlčecí lhůty, odpovídá svému klientovi za ztracený nárok, přičemž náhrada škody se sníží 

přiměřeně podle pravděpodobnosti úspěchu v onom ztraceném sporu.“
105

 

Bez ohledu na to je však oblast medicínskoprávních sporů natolik specifická, že již 

pouhé odhadnutí pravděpodobnosti příčinného vztahu je mnohem obtížnější a její vyčíslení je 

věcí velice subjektivní. Tak například statistická šance pacienta na přežítí dalších dvou let bez 
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recidivy nemoci se může lišit, a dost často i liší, od vyhlídek na pětileté či víceleté přežití. 

Záleží pak tedy na subjektivním názoru soudu, jakou statistiku použije jako podklad pro 

rozhodnutí ve věci.  

Velkou trhlinou doktríny loss of chance je pak okamžik, kdy se pacient uzdraví, 

ačkoliv jeho šance na uzdravení byla pochybením lékařů snížena. V čem je pak možné 

spatřovat jeho škodu? Odpovědnost za škodu je v občanskoprávních vztazích úzce spojena 

s újmou, která poškozenému vznikla. Výjimku tvoří v českém právu odpovědnost za zásah 

do osobnosti člověka, který byl jen způsobilý újmu přivodit. Soud však v takovém případě 

nevypočítává pravděpodobnost hypotetické újmy, ale volí takové zadostiučinění, které tuto 

situaci nejpřiměřeji postihuje. 

Rovněž lze konstatovat, že založení odpovědnosti pouze na této doktríně by mohlo 

vést k velkému nárustu počtu soudních sporů, neboť při jisté snaze by bylo možné nalézt 

odpovědnost téměř v každém případě. Následně by pak vidina poskytnutí odškodnění 

v řádech několika jednotek procent mohla být důvodem podání žaloby, což nelze považovat 

za společensky prospěšné. 

Konečně je nutné zmínit i fakt, že by značně ubylo případů, kdy by poškozený obdržel 

plnou náhradu škody, neboť prokázat stoprocentně všechny aspekty občanskoprávní 

odpovědnosti ve sféře medicínskoprávních sporů je téméř nemožné i díky tomu, že soudy 

zřejmě nejsou připraveny pozměnit své vnímání toho, kdy je podán důkaz na 100 %. 

Dosavadní česká právní teorie i soudní praxe zastává názor, že škodou ve smyslu 

občanského práva se rozumí skutečná škoda, ušlý zisk a újma na zdraví. Riziko, že nastane 

nepříznivý následek na zdravotním stavu pacienta je jen určitu mírou pravděpodobnosti 

a nemá povahu škodlivého následku jako takového. To znamená, že ani zvýšení takového 

rizika při ztrátě šance na uzdravení nelze považovat za újmu. Za ni považujeme až samotný 

nepříznivý zdravotní stav poškozeného. Jak již bylo řečeno výše, české soudy požadují pro 

uznání náhrady škody najisto postavenou příčinnou souvislost, což v zásadě zcela odporuje 

principu proporcionální odpovědnosti a je tedy pravděpodobné, že v případě projednávání 

nároku, odvozeného ze ztráty naděje způsobené nesprávným postupem zdravotnického 

zařízení, by takový nárok odmítly. Pokud by však byl český soud toho názoru, že vzhledem 

k okolnostem případu by takovému nároku mělo být vyhověno, zřejmě by uplatnil rozšiřující 

výklad zásady volného hodnocení důkazů, přičemž by při nezaujatém zhodnocení výsledků 
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provedeného dokazování vyvodil existenci bezpečně prokázaného kauzálního nexu, ačkoli by 

byl takový závěr jen těžko odůvodnitelný nicméně lidsky pochopitelný.
106

 

Zde je nutné zmínit usnesení Ústavního soudu České republiky, který v souvislosti 

s problematikou kauzality při poskytování zdravotní péče uvedl: „Ostatně z toho důvodu 

právní řády common law opustily v těchto případech požadavek (pravděpodobného) 

prokázání kauzálního nexu a vytvořily doktrínu tzv. ,ztráty šance´ či ,ztráty očekávání´, podle 

níž soud poměřuje či odhaduje pravděpodobnost určitých šancí, pokud by byl zvolen určitý 

postup a reflektuje tyto šance, zda jsou vyšší nebo nižší než ty, které bylo možno očekávat při 

nenarušeném či řádném chodu věcí. Vzhledem k tomu, že pojem příčinná souvislost není 

právními předpisy v České republice nijak definován, nic nebrání judikatuře českých soudů, 

aby požadavek stoprocentně prokazované příčinné souvislosti přehodnotila a přijala 

adekvátnější a realističtější výklad ,způsobení škody´, který by vyrovnával slabší postavení 

poškozených. Naznačené řešení užívané v zemích common law se dle přesvědčení Ústavního 

soudu více přibližuje ideji spravedlivého řešení následků majících původ ve vztahu lékař – 

pacient, který je třeba nahlížet jako vztah panství, v němž má z mnoha důvodů, avšak 

především z důvodů znalostních, převahu moci právě lékař. Proto je třeba důsledněji chránit 

pacientovo základní právo na tělesnou integritu a v posledku, jak dokazuje řešený případ, 

i právo na život, a to i skrze výklad příslušných ustanovení občanského zákoníku týkajících se 

náhrady škody. Přitom je třeba vážit i tu skutečnost, že zdravotnická zařízení mají uzavřeny 

smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, takže v případě shledání jejich odpovědnosti bude 

náhrada škody kryta pojistným plněním. Jinak řečeno, taková změna v pojetí odpovědnosti 

přímo finančně neohrozí systém poskytování zdravotní péče v České republice, naopak povede 

k jejímu dalšímu zkvalitňování.“
107

  

Pro upřesnění je třeba uvést, že Ústavní soud vychází z menšinového stanoviska, které 

nakonec v daném případě neuspělo. Rovněž není možné souhlasit se závěrem, ke kterému 

Ústavní soud dospěl, neboť výše pojistného je přímo odvozena od četnosti a výše výplat 

pojistného plnění. 
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  HOLČAPEK, T., op. cit. (Dokazování v medicínskoprávních sporech), s. 178. 
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  Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08. 
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4. Některé aspekty řízení ve věcech náhrady škody na zdraví ve 

zdravotnictví 
 

 V současném českém právním řádu upravuje náhradu škody na zdraví zákon 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění. Jak již bylo několikrát 

zmíněno, je poškozený v nelehké procesní situaci, neboť, aby byl se svojí žalobou úspěšný, 

musí v soudním řízení unést důkazní břemeno ve vztahu k existenci všech objektivních 

základních předpokladů vzniku odpovědnosti. Zákonná ustanovení, na základě kterých může 

poškozený uplatnit svůj nárok na náhradu škody na zdraví v soudním řízení, jsou § 420 OZ, 

případně § 421a OZ. Je logické, že skutková tvrzení předložená poškozeným se podle toho 

budou lišit. 

 Uplatňuje-li poškozený nárok dle § 420 OZ, musí prokázat veškeré rozhodné 

skutečnosti, tedy škodlivé jednání zdravotnického zařízení, resp. jeho pracovníků, existenci 

vzniklé škody v určité výši a příčinnou souvislost mezi nimi. Podle ustanovení § 420 odst. 3 

OZ se zavinění škůdce presumuje. V případě nároku dle § 421a OZ. tvrdí a prokazuje 

poškozený existenci okolností, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo 

při plnění závazku škůdcem použito, existenci škody v určité výši a příčinnou souvislost mezi 

těmito okolnostmi a škodou.  

 V rámci medicínskoprávních sporů nese poškozený velmi těžké důkazní břemeno, to 

představuje procesní odpovědnost účastníka řízení za výsledek dokazování v tom smyslu, že 

nebudou-li prokázána jeho tvrzení, tj. nesplní-li důkazní povinnost, bude rozhodnuto o věci 

samé v jeho neprospěch. Smyslem důkazního břemene je umožnit soudu rozhodnout o věci 

samé i v tzv. důkazní nouzi, tedy v situaci, kdy určitá skutečnost, významná podle hmotného 

práva pro rozhodnutí o věci, nebyla prokázána, takže výsledky hodnocení důkazů neumožňují 

soudu přijmout závěr ani o existenci této skutečnosti ani o tom, že tato skutečnost 

nenastala.
108

 Ačkoliv se jedná o řízení sporné, netíží důkazní břemeno ve vztahu ke stejným 

okolnostem obě strany sporu. Tomuto přístupu však soudní praxe oponuje praktickou aplikací 

postupu podle § 118a odst. 3 OSŘ,
109

 když formuluje závěr nutnosti opakovaného poučení 
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  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.1.2011 sp. zn. 32 Cdo 2/2010.  Obdobně  rozhodnutí Nejvyšího 

soudu ČR ze dne 29. 1. 2008 sp. zn. 26 Cdo 841/2006 uvádí: „Důkazní břemeno leží na tom účastníku řízení, 

který z existence těchto skutečností vyvozuje pro sebe příznivé právní důsledky; jde o toho účastníka, který 

existenci těchto skutečností také tvrdí.“  
109

 Ustanovení § 118a odst. 3 OSŘ: „Zjistí-li předseda senátu v průběhu jednání, že účastník dosud nenavrhl 

důkazy potřebné k prokázání všech svých sporných tvrzení, vyzve jej, aby tyto důkazy označil bez zbytečného 

odkladu, a poučí jej o následcích nesplnění této výzvy.“ 
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podle § 118a odst. 3 OSŘ, pokud důkazní břemeno unášeno není.
110

 Nejnovější judikatura se 

však již opět navrací ke správnému chápání teorie důkazního břemene, když stanoví, že 

postup podle § 118a odst. 3 OSŘ se uplatní jen tehdy, jestliže účastníky uvedená tvrzení 

a navržené (případně i nenavržené, ale provedené) důkazy nepostačují k tomu, aby byl 

objasněn skutkový stav věci; postačují-li v řízení uskutečněná tvrzení a navržené (či 

nenavržené, ale provedené) důkazy pro objasnění skutkové stránky věci i při případném jiném 

právním názoru soudu, není třeba k poučení podle ustanovení § 118a odst. 2 o. s. ř. 

přistupovat.
111

 

 Z uvedeného vyplývá, že žalovaná strana zásadně nemusí v soudním řízení uvádět 

žádné pro věc významné skutečnosti. Nicméně, pokud jsou žalobcem předpoklady 

odpovědnosti žalovaného za škodu podle § 420 OZ tvrzeny a prokazovány, přichází v úvahu 

tvrzení existence exkulpačního důvodu v rámci případné procesní obrany. To je vyloučeno 

u odpovědnosti dle § 421a OZ, neboť se jedná o objektivní odpovědnost, které se nelze 

zprostit. V obou případech může zmírnit míru odpovědnosti zdravotnického zařízení za škodu 

na zdraví spoluzavinění poškozeného podle § 441 OZ. Soud provádí důkazy ke zjištění 

skutkového stavu v souladu s ustanovením § 120 odst. 3 OSŘ, avšak sám nové skutečnosti 

do soudního řízení nevnáší.
112

 Pokud soud v rámci dokazování dojde k přesvědčení o průběhu 

skutkového děje, je skutkový stav prokázán a soud může vydat meritorní rozhodnutí. 

Soudní řízení, vedená ve věcech náhrady škody na zdraví, se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném a účinném znění. 

Jedná se o sporné řízení, které se zahajuje na návrh, a v souladu s ustanovením § 118b 

odst. 1., odst. 2 OSŘ se uplatňuje princip koncentrace řízení.
113

 

 K řízení ve věcech náhrady škody jsou věcně příslušné okresní soudy. Pro určení 

místní příslušnosti je prvním kritériem obecný soud žalovaného škůdce. Další alternativou je 

obecný soud, podle místa, kde došlo ke skutečnosti zakládající vznik škody. Na první pohled 

se může zdát, že se bude vždy jednat o totožné soudy, nicméně v praxi lékař často poskytuje 

léčebnou péči ve více léčebných zařízeních, se kterými je toliko ve smluvním vztahu, že 

právnická osoba provozující léčebné zařízení má sídlo mimo svůj provoz. Právní zájem 

                                                 
110

  Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.7.2010 sp. zn. 21 Cdo 2604/2009, v němž soud dospěl k 

závěru, že „poučení o důkazní povinnosti podle ustanovení § 118a odst. 3 o.s.ř. soud poskytne nejen 

účastníku, který dosud o sporném tvrzení neoznačil žádný důkaz nebo který sice o svém sporném tvrzení 

důkaz označil, avšak jde o důkaz zjevně nezpůsobilý prokázat sporné tvrzení, ale i tehdy, provedl-li ohledně 

sporného tvrzení účastníkem navržené důkazy, jestliže jimi nedošlo k jeho prokázání a jestliže proto 

(z důvodu neunesení důkazního břemene) by účastník nemohl být ve věci úspěšný.“ 
111

  Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2011 ČR sp. zn. 26 Cdo 5231/2009. 
112

  MACUR, J., Zásada projednací v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1997, str. 107. 
113

  Koncentrace řízení může nastat již skončením přípravného jednání nebo skončením prvního jednání ve věci. 
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na výsledku řízení bude mít vzhledem k povinnému pojištění škůdce právě jeho pojišťovna, 

která bude v řízení vystupovat jako vedlejší účastník na straně žalované. Je otázkou zda 

soudní řízení vedené podle procesních pravidel naznačených výše, může vést k určení 

spravedlnosti v každé konkrétní věci.  

4.1 Plnění procesních povinností  

4.1.1 Povinnost vyjádřit se  

   

Nastíněnou koncepci průběhu soudního řízení narušuje ustanovení § 114b OSŘ, které 

nutí žalovaného k aktivnímu vedení sporu, neboť od něj pod procesní sankcí uznání nároku 

požaduje aktivní procesní obranu v podobě vlastních skutkových tvrzení a uvedení důkazů 

k jejich prokázání. Tento aktivní přístup je vzhledem ke zjištění skutkového stavu nepochybně 

žádoucí, nicméně žalovaný zde supluje procesní povinnosti protistrany. Předkládá vlastní 

verzi skutkového děje, ze kterého vyvozuje absenci své odpovědnosti. Z toho vyplývá, že 

konstrukce § 114b OSŘ není zcela správná, neboť postrádá oporu i v jiných normách procesní 

povahy. Toto ustanovení dále upravuje nepříznivý procesní následek neuvedení, resp. 

pozdního uvedení domněle relevantních skutečností.
114

 

 Žalovaný by správně měl prokazovat okolnosti vylučující jeho odpovědnost až 

v okamžiku, kdy jsou všechny předpoklady odpovědnosti tvrzeny a prokázány. To znamená, 

že v případě, kdy se všechny předpoklady žalovanému nepodaří prokázat, by mělo dojít pro 

neunesení důkazního břemene k zamítnutí žaloby a na procesní obranu žalovaného by dojít 

vůbec nemělo.    

4.1.2 Informační deficit žalobce  

  

 Pokud v rámci dokazování není skutkový stav zcela a úplně objasněn, ačkoliv všechny 

označené důkazní prostředky již byly v řízení provedeny, může soud podle teorie o důkazním 

břemenu vydat rozhodnutí ve věci, a to k tíži toho účastníka řízení, který důkazní břemeno 

nese.  

 Žalující pacient zpravidla nedisponuje dostatkem informací na to, aby mohl prokázat 

všechny základní předpoklady odpovědnosti. Ačkoliv by všechny relevantní informace 
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  LAVICKÝ, P., Zmeškání účastníka a fikce dispozičních procesních úkonů, Právní fórum 10/2009, str. 401. 
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o průběhu a charakteru poskytnuté péče měly být součástí zdravotnické dokumentace,
115

 není 

většinou sám poškozený odborně způsobilý analyzovat údaje v ní obsažené. Zásadně musí 

poškozený pro uplatnění svého nároku vyhledat pomoc jiného zdravotnického odborníka, 

případně další pomoc právního zástupce. Už to je samo o sobě důkazem toho, že je 

v nevýhodnější pozici oproti škůdci.  

 Existuje mnoho důvodů, proč se v medicínskoprávních sporech stává, že pacientem 

označené a následně v řízení provedené důkazy nedostatečně prokazují skutková tvrzení 

pacienta. Například reálná nemožnost přístupu k důkazním prostředkům plynoucí z porušení 

povinnosti dle § 65 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. nebo existence důkazů, o nichž poškozený 

pacient vůbec neví. 

 V případech, kdy mezi účastníky řízení panuje poměr nerovnosti, ve smyslu přístupu 

ke sporným informacím, je adekvárním řešením provedení vyšetřovacího důkazu. Ten žalobci 

umožní poznat průběh určitého skutkového děje a teprve na základě těchto nových poznatků 

může přednést s potřebnou určitostí svá skutková tvrzení a dokázat jejich pravdivost.
116

 To je 

důležitý institut pro zajištění rovnosti zbraní tak, aby důvodem pro vítězství ve sporu nebyl 

pouze objektivní informační deficit žalobce, který je zatížen důkazním břemenem. 

 Vzhledem k tomu, že informace potřebné pro rozhodnutí má ve většině těchto případů 

právě strana žalovaná, může jí být uložena vysvětlovací povinnost. Následky stavu, kdy 

z provedeného dokazování nelze zjistit, je-li žaloba po právu (non liquet), by tedy měly 

nastoupit až poté, co je realizována v tomto typu sporu vysvětlovací povinnost,
117

 případně 

vyšetřovací důkaz.  

 Postup žalovaného, který svým zaviněným jednáním způsobí zánik důkazního 

prostředku, resp.jeho částečnou nebo úplnou nepoužitelnost pro účely procesního dokazování, 

je dostatečným důvodem k obrácení důkazního břemena, což by zejména v případech 

nedostatečné zdravotní dokumentace vedlo ke spravedlivému ulehčení pozice žalobce. 

Součásná právní úprava však umožňuje obrácení důkazního břemene jen u typovych sporů 

taxativně vymezených v ustanovení § 133a OSŘ (diskriminace), ačkoliv je dle procesní teorie 

přípustné právě v řízení o náhradu škody, která byla způsobena hrubým porušením právní 

povinnosti, které podstatně zvyšuje pravděpodobnost nežádoucího výsledku. Aplikace 
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  Dle § 65 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. má pacient právo na informace ze zdravotnické dokumentace, má 

právo do ní nahlížet za přítomnosti zdravotnického personálu, může si z ní pořizovat výpisy a opisy 

a případně může zmocnit k témuž jinou osobu. 
116

  MACUR, J., Vyšetřovací důkaz v civilním soudním řízení. Právní rozhledy 2/2000, s. 46-51, C. H. Beck. 
117

  MACUR, J., Vysvětlovací povinnost strany nezatížené důkazním břemenem v civilním soudním řízení, Právní 

rozhledy 5/2000, s. 205. 
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obrácení důkazního břemene bývá zdůvodněna též požadavkem spravedlnosti a slušnosti.
118

  

 Prostřednictvím provedení vyšetřovacího důkazu spolu s užitím vysvětlovací 

povinnosti a možností přenesení důkazního břemene ve sporech o náhradu škody na zdraví by 

byl realizován princip ochrany slabšího a zásada procesní rovnosti.  

4.1.3 Presumpce zavinění  

  

 V případě subjektivní odpovědnosti zdravotnického zařízení za škodu na zdraví je 

jedním ze základních předpokladů zavinění, které představuje vnitřní vztah škůdce ke vzniku 

škody. Jde o popis vnitřního duševního děje škůdce, o uvedení skutečností, které prokazují, že 

škůdce měl možnost si při svém jednání vznik škody uvědomit.
119

 Těžko si představit, že by 

tyto skutečnosti mohl tvrdit sám poškozený pacient, například v situaci, kdy byla škoda 

na zdraví způsobena v průběhu operace prováděné v celkové anestezii. Pacient objektivně 

nemá možnost taková tvrzení uvést, ačkoliv v současné úpravě OSŘ není normativně 

zakotven požadavek pravdivosti skutkových tvrzení.
 120

 Podle J. Fialy je tvrzení o postupu 

non lege artis tvrzením o protiprávnosti a proto navrhl, stanovit pro případy náhrady škody na 

zdraví namísto domněnky zavinění domněnku protiprávnosti jednání škůdce.
121

  

 Dle Nejvyššího soudu České republiky musí škůdce při splnění předpokladů obecné 

odpovědnosti za škodu prokázat, že škodu nezavinil, tj. musí prokazovat okolnosti, ze kterých 

lze spolehlivě usuzovat, že škodě nebylo možné zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, 

které na něm v konkrétním případě bylo možno objektivně požadovat.
122

 Zásadní pro všechny 

medicínskoprávní spory je soustředění se na to, zda postup lékaře byl, či nebyl lege artis 

a může se zdát, že v soudním řízení nečiní zavinění žádné problémy, právě protože je 

presumováno.  

 H. Koziol poukazuje na to, že ustanovení § 420 odst. 3 OZ je typické pro všechny 

státy bývalého východního bloku.
123

 Obsah ustanovení § 420 odst. 3 OZ přejímá nový 
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  MACUR, J., Dělení důkazního břemena v civilním soudním sporu, Brno: Masarykova univerzita, s. 84an. 
119

  FIALA, J., Důkaz zavinění v občanském soudním řízení, Praha, Nakladatelství ČSAV, 1965, str. 105. 
120

  Požadavek pravdivosti je deklarován ve vztahu k účastníku řízení, ale bez jakékoli sankce v případě porušení 

v ustanovení § 131 OSŘ. Pravdivost jako taková je tedy pro český soukromoprávní proces nevýznamnou 

kategorií, což rozhodně nelze vnímat jako stav pozitivní. Opačná situace je např. v Německu nebo Rakousku, 

kde povinnost uvést pravdivá tvrzení je procesní povinností strany sporu. K tomu srov. Macur, J.: Zásada 

projednací v civilním soudním řízení. Brno, Masarykova univerzita, 1997, str. 109-111. 
121

  FIALA, J.: op. cit. (Důkaz zavinění …), str. 111. 
122

  Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 25 Cdo 2378/98 ze dne 17. 8. 2000. 
123

  KOZIOL, H., Úprava odpovědnosti za škodu v návrhu českého občanského zákoníku z hlediska srovnávací 

analýzy str. 11-37; in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., TICHÝ, L. (eds.): Sborník statí z diskusních fór nad 

občanským zákoníkem. Beroun: Eva Rozkotává-IFEC, 2008, 200s., str. 22. Domněnku zavinění interpretuje 
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občanský zákoník (NOZ)
124

 v ustanovení § 2910, a dále v ustanovení § 2911 specifikuje 

domněnku nedbalostního jednání, což pro oblast poskytování zdravotní péče stanoví 

ustanovení § 2912 odst. 2 NOZ.
125

  

 V souladu s principy evropského deliktního práva se jako vhodné jeví formulovat ještě 

další zákonný předpoklad, a to předpoklad určitých odborných znalosti a schopností.
126

 Nový 

občanský zákoník v ustanovení § 5 odst. 1 stanoví: „Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou 

osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím 

najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem 

spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.“ V takovém případě bude záležet 

na procesní aktivitě škůdce, který bude muset prokázat, že jeho žalobou vytýkané jednání 

bylo v souladu s obvyklým standardem, měřítkem pečlivosti. V tomto lze tedy nový občanský 

zákoník hodnotit pozitivně, neboť rozložením důkazního břemene mezi obě procesní strany 

koriguje nerovné procesní postavení stran sporu. Důkazní břemeno tak nese ta strana sporu, 

v jejíž sféře vlivu se nachází případné důkazní prostředky. 

4.1.4 Sjednocení hmotněprávní koncepce občanskoprávní odpovědnosti  

  

 Vzhledem k tomu, že již na počátku řízení musí být tvrzeny všechny pro věc rozhodné 

skutečnosti, aniž by bylo jasné, o jaký druh odpovědnoti se jedná, neboť tento závěr lze učinit 

obvykle až po provedení dokazování, zejména důkazu znaleckým posudkem.
127

 Dochází tak 

praxi k situaci, kdy žalující musí "paralelně" tvrdit skutečnosti a označovat důkazy rozhodné 

pro obě odpovědnostní skutkové podstaty, tím je od počátku řízení postavení obou procesních 

stran nejisté. Žalující musí k přiznání jeho právního nároku předložit širší škálu důkazů 

a u žalovaného panuje nejistota o tom, jaký způsob procesní obrany má zvolit. Tento stav 

vyžaduje také větší podíl aktivity obou stran sporu, což způsobuje problémy zejména v těch 

případech, kdy nejsou zcela plněny zákonné procesní povinnosti účastníků řízení a je 

povinností soudu na takový stav reagovat poučením příslušného účastníka řízení dle § 118a 

                                                                                                                                                         
shodně jako výše Fiala v FIALA, J.: Důkaz zavinění v občanském soudním řízení, Praha, Nakladatelství 

ČSAV, 1965. 
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  Zákon č. 89/2012 Sb. 
125

  Ustanovení § 2912 odst. 2 NOZ: „Dá-li škůdce najevo zvláštní znalost, dovednost nebo pečlivost, nebo 

zaváže-li se k činnosti, k níž je zvláštní znalosti, dovednosti nebo pečlivosti zapotřebí, a neuplatní-li tyto 

zvláštní vlastnosti, má se za to, že jedná nedbale.“ 
126

  Srov. čl. 4:102 PETL. 
127

 Podle závěru rozhodnutí ÚS ČR sp. zn. I. ÚS 2121/07 ze dne 2.10.2010: „zodpovězení otázky, zda určitý 

nález je či není patologický, vyžaduje odborných lékařských znalostí; soud proto nemůže tuto otázku posoudit 

sám, ale musí ustanovit znalce z oboru zdravotnictví dle § 127 odst. 1 o.s.ř.“ S účinností od 1.9.2011 byl 

změněn OSŘ vložením ustanovení § 127a, které výslovně stanoví, že i znalecký posudek předložený 

účastníkem řízení je znaleckým posudkem. 
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odst. 1, 3 OSŘ.  

 Není pochyb o tom, že sjednocení hmotněprávní koncepce občanskoprávní 

odpovědnosti pro řízení ve věcech náhrady škody by proto bylo velmi přínosné. Žalobci 

i žalovanému by tak již na počátku řízení bylo zcela zřejmé, jaký okruh skutkových okolností 

bude předmětem tvrzení a dokazování.  
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5. Znalecké posudky 
 

Podle ustanovení § 127 občanského soudního řádu soud ustanoví znalce tehdy, 

„závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí.“ Pokud 

jde o spory v oblasti poskytování zdravotní péče je většinou nevyhnutelné obejít se při jejich 

rozhodování bez znaleckého posouzení. „Právě proto, že je značně komplikované objasnit 

zpětně, jak se věci udály, zda mezi nesprávným jednání a následkem byla příčinná souvislost 

a zda vůbec jednání zdravotnického zařízení bylo nesprávné, sehrávají v těchto sporech 

stěžejní úlohu znalci především z oboru zdravotnictví. Výsledek jejich expertízy může být pro 

rozhodnutí soudu zcela určující.“
128

 Otázkou pak zůstává do jaké míry je splněn zákonný 

předpoklad, že hodnocení, zajištění a provádění důkazů je výlučnou záležitostí soudu.
129

 

5.1 Druhy znaleckých posudků a jejich význam 

 

V rámci znalecké činnosti v medicíně rozlišujeme několik druhů expertních 

a znaleckých posudků, které se od sebe odlišují jednak tím, kdo je vypracoval a pak důkazní 

vahou, která je jim přisuzována.  

Prvním z nich je znalecký posudek vypracovaný jedním soudním znalcem pro potřebu 

trestního nebo občanskoprávního řízení. Předseda krajského soudu nebo ministr spravedlnosti 

jmenuje a odvolává znalce do funkce. Kritéria odborné kvalifikace a praxe, podle kterých by 

mělo docházet ke jmenování znalců z oboru zdravotnictví do funkce, nejsou pevně stanovena 

a tak výběr odborníků probíhá spíše náhodně. To je samozřejmě terčem kritiky a mělo by 

dojít k legislativní úpravě a tím k odstranění tohoto závažného nedostatku v českém právním 

systému.
130

 V občanskoprávním řízení ustanovuje znalce soud. Proti rozhodnutí o ustanovení 

znalce nelze podat námitky. 

Znalecký ústav zejména lékařské fakulty, fakultní nemocnice nebo některá další 

zdravotnická zařízení vypracovávají ústavní znalecké posudky. Seznam znaleckých ústavů je 

veden Ministerstvem spravedlnosti. Zpracování ústavního znaleckého posudku probíhá 

na každém pracovišti jinak, může jej zpracovávat pouze jediný lékař, potvrzený ředitelem 

nemocnice nebo děkanem fakulty, jinde jej vypracovává komise, která může být pro tento 

účel zřízena na stálo anebo je ustanovena ad hoc. 
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  HOLČAPEK, T. op. cit. (Dokazování v medicínskoprávních sporech), str. 28. 
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  SVOBODA, K., Dokazování. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, str. 83. 
130

  MACH, J. op. cit. (Lékař a právo), str. 89. 
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Příslušný krajský úřad, ať již jako zřizovatel nebo vlastník zdravotnického zařízení, 

sestavuje znaleckou komisi kraje, která po posouzení daného případu například doporučí, aby 

zdravotnické zařízení dobrovolně poskytlo náhradu škody nebo nikoli. Rovněž pokud zjistí, 

že došlo k protiprávnímu jednání lékařů s následkem úmrtí pacienta nebo ublížení na zdraví je 

povinna předat případ orgánům činným v trestním řízení. Ministr zdravotnictví ustavuje 

ústřední znaleckou komisi ad hoc z odborníků, které uzná za vhodné. Závěry těchto dvou 

komisí jsou spíše jakási odborná vyjádření, přestože jejich označení může u laické veřejnosti 

vyvolávat dojem, že se jedná o posudky větší důležitosti, v praxi tomu tak není. J. Mach uvádí 

příklad vysoce erudovaného chirurga, který zajistil hospitalizaci pacientky s karcinomem 

tlustého střeva, ačkoliv operace proběhla úspěšně, pacientka za pár dní zemřela. Pozůstalý 

manžel podal stížnost na Ministerstvo zdravotnictví a Ústřední znalecká komise vyhodnotila 

postup chirurga jako non lege artis a vyhotovila vyjádření, ze kterého vyplývalo, že chirurg 

zavinil smrt jeho manželky. S tímto vyjádřením obcházel manžel vesnici, ve které měl chirurg 

chalupu a ačkoliv bylo trestní řízení zastaveno a řádný znalecký posudek prokázal správný 

a odborný postup lékaře, poškození cti a pověsti bude těžko možné nějak odčinit.
131

 

V rámci disciplinárního řízení vypracovává oborová komise vědecké rady České 

lékařské komory odborný posudek, zda byl postup lékaře správný či nikoli. Může jít o velmi 

významný listinný důkaz. 

Posledním druhem je pak odborné vyjádření, poskytované specialistou v příslušném 

oboru, které ovšem bývá při posuzování právní odpovědnosti lékařů a zdravotnických zařízení 

nedostačující a bývá nahrazováno znaleckým posudkem. 

5.2 Osoba znalce 

 

V medicínskoprávních sporech vyplývá z logiky věci, že znalcem bude jmenován 

vždy znalec z oboru zdravotnictví. Rozhodující roli hraje jeho odbornost v daných odvětvích 

medicíny. „Znalecký posudek musí vypracovat vždy znalec příslušné odbornosti a je 

nepřípustné, aby posudek samotný vypracoval znalec jiné odbornosti, byť by se na jeho 

vypracování podílel konzultant příslušné odbornosti.”
132

 Pokud soud v občanskoprávním 

řízení ustanoví znalcem lékaře, jehož odbornost je odlišná od lékaře, jehož postup je 

posuzován, je možné navrhnout doplnění znalcem shodné odbornosti, popřípadě namítnout 

nepřípadnou odbornost. 
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 MACH, J. op. cit. (Lékař a právo), str. 91. 
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 Stanovisko 20/2000, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. 
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Odbornost lékaře není jediným kritériem pro výběr znalce, soud by měl vždy 

přihlédnout ke zkušenostem v činnosti. Je rozdíl mezi lékařem provozujícím soukromou 

ambulantní gynekologickou praxí a primářem na gynekologicko-porodnickém oddělení 

nemocnice, ačkoliv oba mají stejnou specializaci gynekologie a porodnictví, náplň jejich 

práce je diametrálně odlišná. 

Ustanovení § 17 občanského soudního řádu
133

 umožňuje podat proti osobě znalce 

námitku podjatosti. Bylo by žádoucí inspirovat se v trestním řádu
134

 a výslovně kodifikovat 

právo podat námitky proti osobě znalce, jeho odbornosti a formulaci zadaných otázek. Právní 

zástupce může tyto namítky podat, protože zákon jejich podání výslovně nezakazuje, 

v podobě písemného návrhu na změnu nebo doplnění zadaných otázek a námitky 

na nesprávně zvolenou odbornost znalce, a soud se jimi musí zabývat. Pokud znalecký 

posudek vypracovaný znalcem, kterého přibral soud, považuje strana za nesprávný, má 

možnost opatřit si soukromý znalecký posudek. Ten není soudem považován za znalecký 

posudek ve smyslu ustanovení § 127 občanského soudního řádu, ale za listinný důkaz podle 

ustanovení § 129 občanského soudního řádu a nesmí být odmítnut. Z rozhodnutí Ustavního 

soudu, který stanovil, že: „Znalecký posudek je nutno hodnotit stejně pečlivě jako každý jiný 

důkaz, ani on nepožívá žádné větší důkazní síly, a musí být podrobován všestranné prověrce 

nejen právní korektnosti, ale též věcné správnosti,“
135

 vyplývá, že oba mají stejnou důkazní 

hodnotu. „Má-li soud pochybnosti o věcné správnosti znaleckého posudku, nemůže jej 

nahradit svým názorem, nýbrž musí znalci uložit, aby podal vysvětlení, posudek doplnil nebo 

jinak odstranil nedostatky nebo musí ustanovit jiného znalce. Vypracovaný posudek je tedy 

možno podrobit tzv. reviznímu znaleckému zkoumání.“
136

 Vzhledem k tomu, že znalce 

nedělíme do skupiny znalců obyčejných a skupiny znalců revizních, nejedná se o posudek, 

který by měl větší důkazní váhu a je-li vypracován nevychází se zásadně pouze z jeho závěrů. 

Znalec je odpovědný za škodu, která vznikne účastníkovi řízení vypracováním 

nesprávného  posudku.
137

 Ze závěrů Kongresu České lékařské komory k problematice 

znaleckých posudků, konané 18. 6. 2009, se de lege ferenda jeví žádoucí kodifikovat možnost 
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  „O tom, zda je vyloučen zapisovatel nebo jiný zaměstnanec soudu, jakož i znalec nebo tlumočník, rozhoduje 

předseda senátu; ustanovení § 14 odst. 1, § 15, § 15a odst. 1 a 3 a § 16 odst. 3 platí přiměřeně.“ 
134

  Ustanovení § 105 odst. 3 trestního řádu: „Proti osobě znalce lze vznést námitky z důvodů, které stanoví 

zvláštní zákon. Vedle toho lze vznést námitky proti odbornému zaměření znalce nebo proti formulaci otázek 

položených znalci.“ 
135

  Nález Ústavního soudu ze dne 30.4. 2007 III. ÚS 299/06. 
136

  HAVLÍČKOVÁ, B., Věcná správnost znaleckého posudku; Revizní znalecké zkoumání, Zdravotnictví 

a právo, 2010, č. 12, str. 31. 
137

  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2006, sp. zn. 25 Cdo 883/2006. 
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odvolat znalce, předkládá-li opakovaně znalecké posudky, které jsou posléze hodnoceny jako 

nesprávné, nepřesné, neúplné či obsahující závažné chyby. 
138

 

5.3 Správnost a úplnost zadaných otázek 

 

Znalecký posudek se skládá ze tří částí – nálezu, kde znalec uvádí popis relevantních 

skutečností, k nimž přihlížel, posudku, který obsahuje odborné posouzení věci a vyjádření 

znalce k zadanému úkolu popřípadě odpovědi na položené otázky, a znalecké doložky.
139

 

A právě odpovědi na položené otázky jsou nejdůležitějším podkladem pro další postup soudu, 

jelikož z nich jasně vyplývá, zda se jedná o znalecký posudek příznivý či nikoli. Je potřeba 

velmi dbát, aby otázky byly položeny správně, aby nebyly položeny zavádějícím způsobem, 

tedy aby neznačovaly předem, jak má být odpovězeno nebo nepředstíraly znalci okolnosti či 

závěry, které ve skutečnosti neexistují.
140

 Podle J. Macha by měli znalci být zadány 

následující zásadní otázky: „Šlo o porušení profesních povinností lékaře a chybný odborný 

postup? Pokud ano, pak v čem a jaký měl být správný odborný postup? Měl a mohl lékař 

chybnému postupu nebo nezdaru zabránit a zvolit jiný správný postup s ohledem na svou 

praxi, kvalifikaci, dané možnosti a okolnosti? Lze postup lékaře hodnotit jako zanedbání 

profesních povinností, nebo šlo o přípustné riziko při provádění příslušného výkonu 

a poskytování zdravotní péče? Lze s jistotou konstatovat, že v případě správného odborného 

postupu, by k úmrtí (újmě na zdraví) nedošlo? Tyto otázky vyplyvají ze všeobecně uznávaného 

judikátu Nejvyššího soudu České Republiky 7 Tdo 219/2005, který se velmi kvalifikovaně 

zabývá otázkou, co lze z právního hledika považovat za postup non lege artis a jaké 

skutečnosti je třeba v této souvislosti zkoumat. Poukazuje zejména na skutečnost, že postup 

non lege artis není samotné stanovení případné chybné diagnózy, ale závažné porušení 

postupu pro její určování například bezdůvodné nevyužití dostupných diagnostických metod.  

Zdůrazňuje však, že postup lékaře je vždy nutno hodnotit ex ante, tj. na základě poznatků, 

které měl v době rozhodování k dispozici, nikoli z pohledu ex post, kdy výsledek je již 

znám.“
141
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 WINTEROVÁ, A. a kol., Civilní právo procesní, Praha: Linde Praha, a. s., 2011, str. 243. 
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 MACH, J. op. cit. (Lékař a právo), str. 96. 
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Závěr 
 

S ohledem na citlivost medicínskoprávních sporů tvoří prokazování příčinné 

souvislosti mezi jednáním lékaře a zhoršením zdravotního stavu pacienta natolik specifickou 

oblast prokazování příčinné souvislosti, že je zde do značné míry nejvhodnější zvolit 

individuální přístup. Lze konstatovat, že na rozdíl od náznaku pozitivního posunu od mnohdy 

nereálného požadavku najisto postavené objektivní příčinné souvislosti mezi lékařským 

postupem a vznikem škody, jsou na poškozeného pacienta v oblasti dokazování, které závisí 

na zdravotní dokumentaci, stále kladeny přehnaně vysoké nároky. 

Současný stav, který při porušení zákonné povinnosti řádně vést zdravotnickou 

dokumentaci umožňuje zvýhodnění právě té strany sporu, která toto porušení způsobila jistě 

není zcela žádoucí. Na druhou stranu lze dát za pravdu soudům, které dospěly k závěru, že 

nedostatečně vedená či zcela chybějící zdravotní dokumentace nelze ani nepřímo řadit mezi 

relevantní příčiny škody na zdraví. 

Nutno podotknout, že nesprávně vedená zdravotní dokumentace sama o sobě není ani 

podle německé judikatury dostačujícím důvodem přímého přenesení důkazního břemene. 

Tento institut ulehčující pozici žalujícího pacienta, při uplatňování svého nároku na náhradu 

škodu lze aplikovat jen v případě, kdy z chybějící či nedostatečné dokumentace s velkou 

pravděpodobností vyplývá, že došlo k hrubému pochybení lékaře. 

Obecně je složité vytyčit přesnou hranici, kdy již přechází důkazní břemeno 

na žalovaného, neboť zjednodušující paušalizující přístup při aplikaci tohoto institutu, může 

mít velmi negativní dopad na samotný přístup lékaře k volbě léčby pacienta. Nakonec 

k tomuto závěru došla právě i německá judikatura, apelující na opatrné zacházení 

s jednotlivými instituty odlehčení důkazního břemene, které zároveň zhoršují důkazní 

postavení lékaře. V konečném důsledku mohou působit kontraproduktivně, neboť vystavují 

lékaře velkému tlaku a stresu z možných důsledků neúspěšné léčby, a to rozhodně nelze 

považovat za společensky prospěšné.  

Přesto se nelze ubránit závěru, že v určitých odůvodněných a individuálně 

posuzovaných případech představuje odlehčení nebo přechod důkazního břemene 

ve prospěch pacienta na žalovanou stranu ve vztahu k prokazování příčinné souvislosti velmi 

inspirativní a spravedlivé řešení, neboť naplňuje procesní zásadu rovnosti zbraní mezi oběma 

stranami procesu.  
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Nejvyšší soud České republiky ve výše zmíněném rozhodnutí
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 sice možnost aplikace 

německou judikaturou vytvořených institutů popírá s ohledem na absenci opory v procesních 

předpisech. Nicméně pohybujeme-li se v oblasti poskytování zdravotní péče stojí 

v této souvislosti za zmínku představa jakési „právní transplantace.“ Jedná se o použití 

nějakého pravidla či institutu v zemi odlišné od země, ve které vzniklo. Ačkoliv řada autorů 

s teorií tzv. „právní transplantace“ nesouhlasí,
143

 popřít její existenci je velmi obtížné. 

Aplikace „právního transplantátu“ není jevem negativním, ale veskrze pozitivním, i když má 

samozřejmě své limity. Jeho použití nepředstavuje nutně selhání orgánu či organismu, ale 

může zcela v souladu s medicínským významem tohoto slova, resp. procesu transplantace, 

znamenat náhradu nefunkčního orgánu a tak jedinou možnost zachování organismu při životě 

(resp. zdravém a dlouhém životě). 

Právní transplantáty pak v současné době fungují v řadě právních odvětví a zpravidla 

ani nevnímáme „vypůjčenost“ určitého pravidla či právního institutu. 

Je pravda, že pokud transplantujeme právní normu nejedná se zákonitě o zcela 

totožnou právní normu, nutno podotknout, že spolu s právní normou si půjčujeme i principy 

a instituty. Lze konstatovat, že by nebylo možno transplantovat pouze několik právních norem 

upravujících odpovědnost za škodu ve zdravotnictví. Neboť vše je vzájemně provázano a vše 

spolu souvisí natolik, že k tomu, abychom mohli provést úspěšnou transplantaci, by bylo 

nezbytné vypůjčit si kompletní fungující systém včetně jeho přesahů do veřejného práva – 

práva sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Je zřejmé, že nelze v České republice 

žádné tak vyrazné změny očekávat.  

Lze ovšem podotknout, že by to do rozhodování sporů ve věcech náhrady škody na 

zdraví mohlo vnést potřebné nástroje vedoucí k vydávání spravedlivých rozhodnutí, která by 

zohledňovala veškerá specifika odpovědnosti zdravotnických pracovníků za pochybení 

v léčbě pacientů. 
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  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2007, sp.zn. 25 Cdo 2983/2005. 
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  Např. LEGRAND P., ‘The Impossibility of “Legal Transplants”, Maastricht Journal of European and 

Comparative Law, 1997, s. 111. 
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Summary 
 

The targeted interventions in human integrity occurs most frequently in the provision 

of health care. Considering complexity of biological processes is obvious that despite all sorts 

of efforts by physians they cannot treat everyone. Of course, there will always be doubts if the 

medical procedure was right. The most severe problem in medico-legal disputes is plaintiff´s 

ability of proving causality between illegal misconduct during treatment (typically by the 

physician’s non lege artis procedure) and the damage caused to a patient (bodily injury). 

The Czech system ascertains that a legal theory exists in that a causal relation is an objective 

category and legislation does not address this particular relationship. The court does not create 

this relationship, it only acknowledges its existence.. 

In the area of bodily injury it can be quite difficult to determine the exact cause of and 

relevance of a specific instance to the overall condition of the human body. The human body 

is very unpredictable and there is no exact science that can 100 predict or ascertain exactly 

how the body will react from any particular situations. Many outside influences can be 

undetected such as unrelated illnesses, cancers, etc. Genetic dispositions to illness and the 

overall condition of the patient effect their overall physical health. 

A patient can have a very difficult time obtaining and presenting evidence to support 

their condition and the subsequent bodily injury. This difficulty is harder when medical 

documents and records are poorly maintained or inconsistently by the attending physician. It 

is not unusual in some cases it turns out that during the trial medical documents and records 

are entirely missing. 

Being able to prove this causal relationship in disputes where bodily injury is the focus 

and compensation is the result can prove to be quite challenging.  

The aim of this thesis is to focus on the approach that the Czech Legal System uses 

with particular attention to the evidence proceedings and analyze in what way the German 

judicial decisions settle these issues, as may consider their approach to be of particular 

importance and relevance. Last but not least to outline some other ways and legal opinions 

how to deal with difficulties arising in proving causation. 
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