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Úvod 

Lidskému zdraví, jakožto esenciálnímu předpokladu života samotného, případně 

života určité kvality, je celospolečensky tradičně a oprávněně připisována velmi vysoká, 

ne-li nejvyšší, hodnota. Každodenní realita nás přesvědčuje o tom, že význam lidského 

zdraví je neopominutelný. Bohužel je ale také zřejmé, jak snadno může dojít k jeho 

poškození, jakkoli závažnému. Mnoho takových poškození je z hlediska práva 

nevýznamných, existují ovšem i taková, která pozornost práva vyžadují, a to z různých 

důvodů. 

V této práci se zaměřím na poškození zdraví vznikající při poskytování 

zdravotnické péče a následné spory z toho vznikající. Ohniskem mého zájmu pak bude 

zejména příčinná souvislost a její prokazování ve sporech o náhradu škody na zdraví. 

Vzhledem k přirozenému vývoji a běhu života je poskytování zdravotní péče nezbytnou 

součástí každé společnosti, ačkoli se může jeho podoba historicky i geograficky velmi 

lišit. Poskytování zdravotní péče je ve své komplexnosti složitým mechanismem 

skládajícím se z různých složek, které se všechny, svojí měrou, podílejí na celkovém 

výsledku. Moderní doba s sebou přináší mnoho nového a inovativního, ať už se to týká 

lékařské vědy jako takové, kde dochází k neustálému pokroku a kde se neustále boří 

hranice dříve nemožného, ale i ostatních aspektů významných při poskytování zdravotní 

péče, jako je například vývoj vztahu lékaře a pacienta. Každým z těchto aspektů je 

možné se do určité míry zabývat samostatně, a to dokonce i perspektivou různých oborů 

lidského zkoumání. Odborníci z oblasti práva, sociologie, psychologie, ekonomie a 

samozřejmě medicíny i dalších naleznou v procesu poskytování zdravotní péče, i díky 

mnoha jeho rovinám, předmět svého zájmu. Nelze se ovšem domnívat, že tyto 

jednotlivé „složky“ rozpoznatelné při poskytování zdravotní péče lze posuzovat zcela 

samostatně. Ačkoli se v mnoha případech jedná o příklady na první pohled poměrně 

autonomní, které by neměly problém obstát jako problematika samostatná, kdyby 

nebylo jejich svázanosti s daným tématem, jestliže už tu jednou souvislost je, nelze jí 

opomíjet. Proto v situacích, kdy dochází k posuzování určité dílčí problematiky 

související s procesem poskytování zdravotní péče, nelze vázanost řešené skutečnosti na 

tento proces opominout nebo se snažit zmenšit její význam. Tak tomu je i s institutem 

náhrady škody na zdraví. Náhrada škody na zdraví obstojí docela dobře samostatně, 
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jako problematika ne vždy navázaná na poskytování zdravotní péče. Vždyť také 

k poškození zdraví dochází velmi často a pravděpodobně i mnohem častěji za jiných 

okolností. V těchto případech by samozřejmě postrádalo smysl její posuzování 

s ohledem na specifika vyskytující se při poskytování zdravotní péče.  Nicméně 

v případech ostatních, tedy v těch, kdy k poškození zdraví došlo při poskytování 

zdravotní péče, stává se právě tato skutečnost významnou a musí se k ní přihlížet.  

    S vysokou hodnotou, která je lidskému zdraví napříč společností i 

společnostmi obecně připisována je spojena i vysoká prestiž lékařského povolání. 

Ačkoli se jeho forma i obsah časově i místně liší, vždy byli lidé, kteří se zabývali 

lidským zdravím a kteří dokázali pomoci nemocným a zraněným, ostatními, 

z pochopitelných důvodů, velice uznáváni. Spolu se všeobecným vývojem a změnami, 

kterými lidstvo procházelo, došlo i ke změnám v pohledu na tyto osoby, stejně jako na 

samotný proces pomoci nemocným a raněným. Od dob šamanů a léčitelů, kdy medicína 

byla neodmyslitelně svázána s náboženstvím a považována spíše za umění než vědu, se 

v dnešní moderní společnosti mluví o lékařích (a dalších zdravotnických pracovnících) 

a medicína se všemi svými obory patří mezi vědecké disciplíny. Ačkoli by se mohlo 

zdát, že v posledních desítkách let je situace, co se postavení lékaře ve společnosti týče, 

poměrně ustálená, úplně bez výhrad tomu tak není. Samozřejmě i dnes si společnost 

lékařů velmi cení a uvědomuje si jejich význam, což jsou zřejmě skutečnosti, které se 

ani v následujících letech nijak nezmění, nicméně neustále dochází k vývoji, i když ne 

tak výraznému jako v perspektivě stovek nebo tisíců let, třeba jen určitých aspektů 

spojených s vykonáváním lékařského povolání.  

Toto lze pozorovat i v České republice, kde v průběhu posledních let dochází 

k zajímavému posunu ve vnímání vztahu lékaře a pacienta. Od tradičního 

paternalistického postavení lékaře, kdy jakožto specialista, který jako jediný dokáže 

posoudit zdravotní stav, navrhnout nejlepší léčbu, případně provést zákrok, vystupoval 

k pacientovi nadřazeně a nepříliš respektoval vlastní pacientův názor, respektive mu 

nepřikládal zvláštní váhu, je dnes situace odlišná. Pacientovi je obecně přiznáváno 

rovnocenné postavení a lékaři jsou prakticky vždy, až na stanovené výjimky, povinni 

postupovat dle pacientova přání. V praxi již nějakou dobu funguje institut 

informovaného souhlasu, který sám o sobě zaručuje pacientovi minimálně základní 

poučení ve všech zdravotnicky významných situacích. Lékaři musí věnovat větší 
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pozornost otázkám a návrhům pacientů a při svém rozhodování je nepřehlížet. Zároveň 

se postupně začínají objevovat stále častější případy, kdy pacient s lékaři nesouhlasí a 

tento svůj nesouhlas se nebojí vyjádřit i veřejně.  V posledních letech je zřejmý nárůst 

právních sporů týkající se poskytování zdravotní péče.
1
 Nutno podotknout, že se 

nejedná pouze o spory civilní. Ba naopak, relativně častým je i podání trestního 

oznámení na lékaře, takže se zkoumání okolností těchto případů přesouvá do roviny 

trestněprávní. Tato problematika, ač v mnoha konkrétních případech s civilními 

řízeními, ať už následnými nebo souběžně probíhajícími, související, není hlavním 

předmětem zájmu této práce, a proto jí nebude nadále věnována pozornost větší než 

okrajová.     

Jak již bylo naznačeno výše, civilní soudy se musí vypořádávat se stále se 

zvyšujícím počtem medicínsko-právních sporů, a to zejména se spory o náhradu škody 

na zdraví nebo spory vycházející z konceptu práva na ochranu osobnosti. Oba tyto typy 

sporů mají svá specifika, která je nutné respektovat. Společné je pak všem typům 

medicínsko-právních sporů to, že se jedná o spory řešící nároky z problematiky vysoce 

specializované, kterým nemusí být pro neodborníky vždy snadné porozumět, a proto 

v těchto řízeních hrají velmi důležitou roli znalci, kteří by měli pro účely soudu 

předestřít skutkové okolnosti případu a objektivně je zhodnotit.    

Jak již název této práce předesílá, nadále se zaměřím na spory z titulu náhrady 

škody na zdraví, na předpoklady odpovědnosti, stejně jako na dokazování v eventuálně 

následných soudních řízeních, neboť právě dokazování představuje klíčový institut při 

zjišťování skutkových okolností zásadních pro rozhodnutí soudu. Mezi 

nejproblematičtější skutečnosti, které mají být v těchto sporech dokázány, obecně by se 

snad dalo i říct, že se jedná o samu nejproblematičtější skutečnost ze všech, lze 

považovat existenci příčinné souvislosti, jako jednoho ze základních  předpokladů 

odpovědnosti. Vedle protiprávnosti, škody a nakonec i zavinění je ve sporech o náhradu 

škody na zdraví zvláště obtížné vypořádat se právě s prokázáním existence příčinné 

souvislostí neboli kauzálního nexu. Proto se v této práci zaměřím právě na tuto 

problematiku.  

                                                           
1
 Srov. např. Lékaři podceňují význam komunikace s pacienty. Zdravotnické noviny. Příloha Infoservis, č. 

23, roč. 3., 5. 11. 2012, s. 4 [cit. 13. 1. 2013]. Dostupné také z WWW: 

<https://www.vzp.cz/uploads/document/infoservis-23-2012.pdf> 

https://www.vzp.cz/uploads/document/infoservis-23-2012.pdf
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Vzhledem k tomu, že spory o náhradu škody na zdraví vznikající v souvislosti 

s poskytováním zdravotní péče jsou problematikou aktuální, která je v této době 

neustále modifikována a utvářena, bude právě pokus o jakýsi vhled do možného 

budoucího vývoje této problematiky, nebo spíše úvahy o jejím možném, snad i 

ideálním, budoucím vývoji, jedním z hlavních cílů této práce. Zohledním přitom jak 

tendence v rozhodovací praxi soudů, tak i, aktuálně od 1. 1. 2013 účinný, nový 

občanský zákoník, tedy zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo 

„NOZ“). Aby tomu tak ale mohlo být, je potřeba nejprve zachytit současný stav se 

všemi jeho významnými aspekty a okolnostmi a pochopit základní principy, na kterých 

je tento systém postaven. Pokusím se proto vymezit situaci tak, jak vypadá v České 

republice dnes, s exkurzem do australského práva a srovnáním řešení obdobných sporů 

a přístupu k nim v těchto dvou poměrně rozdílných právních systémech. V souvislosti 

s judikaturou australských soudů se budu zabývat i koncepcí ztráty šance (loss of 

chance) včetně jejích problematických aspektů.  

Dále se zaměřím jak na relevantní českou právní úpravu tak na poměrně 

početnou judikaturu soudů různých stupňů, která má, konkrétně v případě této 

problematiky, nezanedbatelný význam. Na základě všeho výše uvedeného se pokusím o 

základní vymezení předestřené problematiky a zachycení jejích současných řešení, 

včetně naznačení směru, kterým by se další vývoj v této oblasti měl, dle mého názoru, 

ubírat.  
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1 Předpoklady vzniku odpovědnosti k náhradě škody – škoda, 

protiprávnost, zavinění 

Předpoklady vzniku odpovědnosti k náhradě škody, tedy i k náhradě škody na 

zdraví, existují čtyři. Jedná se o protiprávní jednání, úkon (porušení právní povinnosti) 

nebo škodní událost
2
, dále o škodu (následek), příčinnou souvislost mezi protiprávním 

jednáním a škodou (následkem) a zavinění. I v případech, kdy dojde k nežádoucímu 

zásahu do lidského zdraví a jeho negativnímu ovlivnění při procesu poskytování 

zdravotní péče, je zásadně nutné, aby byly naplněny tyto elementární předpoklady 

vzniku odpovědnosti. Níže nastíním problematiku jednotlivých těchto předpokladů, 

právě s ohledem na situace, kdy dochází k poskytování zdravotní péče, neboť pro tyto 

případy existují určitá specifika nebo spíše může dojít k jejich přesnějšímu vymezení. 

Příčinné souvislosti je pak s ohledem na to, že se jedná o předmět hlavního zájmu této 

práce, věnována samostatná kapitola. 

1.1 Škoda 

Odpovědnost za škodu je v současné době jedním ze základních institutů 

občanského práva. V aktuálním (do konce roku 2013 účinném) občanském zákoníku, 

zákoně č. 40/1963 Sb. (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), je upravena, spolu 

s bezdůvodným obohacením v části šesté. Občanský zákoník sám bohužel pojem 

„škoda“ přesně nevymezuje, přičemž tento pojem používá poměrně často a rozšiřuje 

jeho obsah. Ve své generální prevenční klauzuli
3
 uvádí, že škoda může být způsobena 

na zdraví, na majetku, na přírodě a na životním prostředí. Bližší popis ale v zákoně 

nenajdeme, proto definice škody zůstává na právní teorii. Ta za škodu považuje: 

„každou majetkovou (materiální – hmotnou) újmu (ztrátu), kterou lze objektivně 

vyjádřit (vyčíslit) obecným ekvivalentem tj. penězi“.
4
 Tato definice ovšem není, 

pohledem občanského zákoníku, zcela vyčerpávající. V zákoně je totiž pojem „škoda“ 

běžně užíván i ve spojení s hodnotami, jejichž podstata není materiální – hmotná, ba 

                                                           
2 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol.. Občanské právo hmotné. II. Svazek, 5. Vydání, Praha : Wolters 

Kluwer, 2009, s. 381. 
3
 § 415 OZ. 

4
 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol.. Občanské právo hmotné. II. Svazek, 5. Vydání, Praha : Wolters 

Kluwer, 2009, s. 399.  
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naopak, jedná se o, ve své podstatě, nemajetkovou újmu, např. na zdraví.
5
 Ačkoli 

občanský zákoník náhradu škody na zdraví zná a dalšími právními předpisy je upraveno 

i její vyčíslení penězi
6
, nelze se proto domnívat, že zdraví lze obecně přijmout jako 

hodnotu pouze majetkovou. Dle mého názoru je zřejmé, že hodnoty jako zdraví, 

respektive život přesahují toto vymezení. To ale nevylučuje, že by poškození zdraví, 

jakožto nemajetková újma, nemělo být kompenzováno penězi.  

S touto relativní neurčitostí škody, jak je používána v ustanoveních občanského 

zákoníku, se, minimálně do jisté míry, vypořádává nový občanský zákoník, který, 

zejména ve své části čtvrté hlavě III, rozlišuje majetkovou a nemajetkovou újmu, a tím 

tedy více respektuje přirozenou rozdílnost podstat jednotlivých hodnot, přičemž škodu 

vymezuje jako újmu na jmění.
7
 Jměním pak rozumí jednak majetek určité osoby, tzn. 

vše, co osobě patří, jednak její dluhy.
8
 Dle nového občanského zákoníku je tak škoda 

pozitivně vymezena, přičemž se lze domnívat, že hodnoty, které neodpovídají tomuto 

zákonnému vymezení, jako např. život nebo zdraví, spadají do kategorie druhé, tedy 

jsou považovány za nemajetkovou újmu. Změna terminologie se pak projevuje i v nově 

formulované generální prevenční klauzuli, kde, mimo jiného, byla škoda nahrazena 

pojmem újma, která může být způsobena na svobodě, na životě, na zdraví nebo na 

vlastnictví jiného.
9
 Nový občanský zákoník tedy zcela upouští od zavedených spojení 

„škoda na zdraví“ a „náhrada škody na zdraví“ a naopak v celé řadě svých ustanovení 

používá vhodnější spojení „újma na zdraví“
10

, resp. „náhrada újmy způsobené na 

zdraví“
11

, resp. „odčinění nemajetkové újmy“.
12

 Je ale nutné upozornit na to, že na 

některých místech nového občanského zákoníku je pojem „škoda“ používán obecně 

s tím, že obdobné platí i pro nemajetkovou újmu, jsou-li, v souladu s právním řádem, 

naplněny podmínky pro její odčinění.
13

  

Ačkoli s novým občanským zákoníkem dochází ke změnám v terminologii 

týkající se poškození zdraví člověka, nemění se konstrukce základních předpokladů 

                                                           
5
 § 444 OZ. 

6
 Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. 

7
 § 2894 NOZ. 

8
 § 495 NOZ. 

9
 § 2900 NOZ. 

10
 § 630 NOZ. 

11
 § 1988 odst. 2 NOZ. 

12
 § 2958 NOZ. 

13
 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vydání, 

Ostrava: Sagit, 2012, s. 1022. 
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vzniku odpovědnosti. Pro vznik odpovědnosti k náhradě, resp. přesněji odčinění 

nemajetkové újmy, budou tak i nadále platit prakticky stejná pravidla jako dosud.
14

 

Vzhledem k tomu, že v současné době je stále ještě účinný občanský zákoník, budu i já 

v této práci používat převážně jeho terminologii, přičemž eventuální analogie pojmů 

„starého“ a nového občanského zákoníku je do jisté míry možná. 

1.2 Protiprávnost 

Protiprávním jednáním nebo také protiprávním úkonem se rozumí takové 

jednání, resp. takový úkon, které je v rozporu s objektivním právem. Protiprávnost se 

posuzuje v relaci k celému právnímu řádu. Jedná se, stejně jako v případě škody a 

příčinné souvislosti odpovědnostní předpoklad objektivní povahy.
15

 Protiprávnost může 

spočívat jednak v konání, jednak v opomenutí. Jaké opomenutí může být protiprávním 

úkonem, je opět otázkou, se kterou se vypořádává odborná literatura, když vymezuje, 

že: „Opomenutí je však protiprávním úkonem jen tehdy, jde-li o opomenutí takového 

jednání, k němuž byl jednající povinen.“
16

 Tato povinnost pak může vyplývat jak ze 

zákona či jiného právního předpisu, tak ze smlouvy.
17

 Vedle obecného porušení právní 

povinnosti, ať už zákonné nebo závazkové (§ 420), upravuje občanský zákoník řadu 

konkrétních případů zakládajících odpovědnost. Jedná se např. o odpovědnost za škodu 

způsobenou provozem dopravních prostředků
18

 nebo o odpovědnost za škodu 

způsobenou na vnesených nebo odložených věcech.
19

  

1.2.1 Škoda způsobená okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo věci 

Odpovědnost za škodu způsobenou během procesu poskytování zdravotní péče 

není v občanském zákoníku speciálně upravena, s výjimkou ustanovení o případech 

zvláštní odpovědnosti, konkrétně § 421a, kde je zachycena situace, kdy škodu způsobí 

okolnosti, které mají původ v povaze přístroje nebo věci, jichž bylo použití při plnění 

závazků, mimo jiné, např. při poskytování zdravotních služeb. Pro vznik odpovědnosti 

                                                           
14

 Srov. ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. 

vydání, Ostrava: Sagit, 2012, s. 1022. 
15

 FIALA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Vydání třetí, opr. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 

s. 350. 
16

 FIALA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Vydání třetí, opr. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 

s. 350. 
17

 Srov. FIALA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Vydání třetí, opr. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 

2002, s. 350. 
18

 § 427 a násl. OZ. 
19

 § 433 a násl. OZ. 
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podle tohoto ustanovení platí oproti obecné konstrukci předpokladů odpovědnosti 

nastíněné výše určité odchylky. Jednak se jedná o odpovědnost objektivní, když je 

přímo uvedeno, že se jí nelze zprostit. Z elementárních předpokladů odpovědnosti tak 

vypadává zavinění, jakožto, v této souvislosti, nadbytečná kategorie.
20

 Jako další 

specifikum, i když s jeho existencí výše uvedené vymezení počítá, lze vnímat posun 

prvního z odpovědnostních předpokladů od protiprávního jednání k pouhé okolnosti, 

události, která způsobila škodu bez toho, aby k nějakému porušení právní povinnosti 

subjektu odpovědného za tuto škodu došlo. 

 Jak je v občanském zákoníku formulováno dnes, záleží pouze na tom, jestli 

škoda byla způsobena okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo věci, jichž 

bylo plnění závazku přístroje. Není rozhodující to, zda ke vzniku škody došlo 

v důsledku vady přístroje (věci). Odpovědným subjektem je pak ten, jehož závazek byl 

při použití přístroje (věci) plněn.
21

 Vzhledem ke konstrukci občanskoprávní 

odpovědnosti se v souvislosti s poskytováním zdravotní péče
22

 stávají odpovědnými 

subjekty zpravidla zdravotnická zařízení
23

, samotní lékaři jen za určitých podmínek.
24

 

Uvedené ustanovení zahrnuje například případy, kdy dojde k nepředvídatelné alergické 

reakci pacienta na aplikovanou látku
25

 nebo zranění pacienta v důsledku použití 

vadného přístroje. Naopak případy, kdy ke vzniku škody dojde v důsledku nesprávného 

lékařského postupu, zákroku provedeného non lege artis, podle tohoto ustanovení být 

posuzovány nemohou, a proto nastupuje obecná odpovědnost za porušení právní 

odpovědnosti dle § 420.  

Zajímavé srovnání pak nabízí nový občanský zákoník, který v části věnované 

škodě způsobené věcí, konkrétně ve svém § 2936 výše uvedenou, poměrně přísnou, 

odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku povahy přístroje (věci), limituje, když 

nově stanoví, že základním předpokladem, který musí být splněn, je skutečnost, že při 

plnění závazku použitá věc musí být vadná a škoda musí být způsobena právě touto 

vadou, přičemž opět se tato odpovědnost bude vztahovat i na poskytování zdravotních 

                                                           
20

 Více k zavinění v kapitole Zavinění. 
21

 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. I. a 

II. Svazek, 2. Vydání, Praha : C. H. Beck, 2009, s. 1227. 
22

 Toto konkrétně platí, ať už se jedná o subjektivní odpovědnost podle § 420 OZ nebo objektivní 

odpovědnost podle § 421a OZ. 
23

 § 420 odst. 2 OZ. 
24

 Např. soukromé ordinace. 
25

 Srov. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol.. Občanské právo hmotné. II. Svazek, 5. Vydání, Praha : 

Wolters Kluwer, 2009, s. 462. 
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služeb. Při srovnání s výše uvedenými příklady je pak zřejmé, že újma způsobená 

aplikací látky, podáním léku, na který je pacient alergický, by už pod uvedené, 

analogické, ustanovení nového občanského zákoníku zahrnout nešla. Naopak situace, 

kdy dojde ke škodě v důsledku použití vadného přístroje, by tímto ustanovením pokryty 

i nadále byly.    

V souvislosti s problematikou příčinné souvislosti je namístě zmínit, že i 

v případech, kdy je škoda způsobena okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje 

nebo věci, je nutné příčinnou souvislost prokázat a nelze ji presumovat (stejně jako 

v případech, kdy se jedná o posuzování odpovědnosti v návaznosti na porušení právní 

povinnosti). Standard nezbytný pro přesvědčení soudu o existenci příčinné souvislosti, 

ať už mezi protiprávním jednáním nebo okolností, jež má původ v povaze přístroje nebo 

věci, a škodou, je stejný. Příčinná souvislost musí být v obou typech případů zásadně 

bezpečně prokázána (najisto postavena).
26

 

1.2.2 Protiprávní jednání 

Jak již bylo řečeno výše, s výjimkou uvedeného ustanovení občanského 

zákoníku řešící absolutní objektivní odpovědnost v případech, kdy škoda vznikne při 

plnění závazku např. při poskytování zdravotních služeb a kdy je způsobena 

okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo věci, jichž bylo použito, není 

škoda na zdraví vznikající v průběhu poskytování zdravotní péče v občanském zákoníku 

speciálně upravena. Je ovšem zřejmé, že k újmě na zdraví dochází během tohoto 

procesu i jinak. Značná část případů, je pak právem nepostižitelná, protože nedojde 

k naplnění základních odpovědnostních předpokladů. Takových případů je 

pravděpodobně i většina. Při tak rizikové a do jisté míry i nevyzpytatelné činnosti, jakou 

je poskytování zdravotních péče se tomu ani nelze divit, zvláště když typickým rysem je 

v těchto situacích skutečnost, že (pozdější) pacient do tohoto procesu vstupuje (v drtivé 

většině případů)
27

, již s nějakým, ať už jakkoli závažným, poškozením zdraví. Je pak na 

lékařích, respektive příslušných zdravotnických pracovnících, aby se pokusili pacientův 

stav zlepšit. Ne vždy je to ovšem možné. Ačkoli se medicína stále vyvíjí a neustále se 

objevují nové léčebné metody a účinnější léky, nikdy nemůže nastat situace, kdy by 

                                                           
26

 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2007, sp. zn. 25 Cdo 1200/2007 nebo rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2006, sp. zn. Cdo 508/2005. Více v kapitole Příčinná souvislost a 

Bezpečné prokázání příčinné souvislosti. 
27

 Kdy výjimkou mohou být např. „poskytovatelé“ orgánů k transplantaci. 
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bylo možné zaručit absolutní vyléčení všech pacientů. Nelze to ani předpokládat ani 

vyžadovat. Neustále bude docházet ke škodám na zdraví a úmrtím, a to i v důsledku 

poskytování zdravotní péče. Od případů nevyhnutelných
28

 je ale nutné odlišovat ty 

případy, kdy k újmě na zdraví dojde v důsledku porušení právní povinnosti. 

Odpovědnost za škodu způsobenou porušením právní povinnosti je v občanském 

zákoníku upravena v § 420. Jedná se o odpovědnost obecnou, a tak je možná její 

aplikace na porušení právní povinnosti při procesu poskytování zdravotní péče, stejně 

jako na porušení právních povinností v jiných oblastech lidské činnosti. Možná je také 

jeho aplikace v relaci na porušení generální prevenční povinnosti, jak je stanovena v § 

415 občanského zákoníku, kdy je protiprávnost spatřována právě v nedodržení 

povinnosti počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám. V souvislosti se zdravotnictvím 

pak jako „ukazatel“ protiprávnosti určitého postupu nebo úkonu bývá užíváno spojení 

lege artis, respektive non lege artis.  

1.2.3 Lege artis 

Ačkoli je obsah pojmu lege artis odborné veřejnosti alespoň v nejobecnější 

rovině srozumitelný, neexistuje jeho univerzální zákonná definice. Nejjednodušeji 

řečeno se postupem lege artis míní odborně správný postup.
29

 V konkrétních právních 

dokumentech se můžeme setkat s různými vymezeními, které tuto, do jisté míry vágní, 

definici, doplňují. Dle Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti 

v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, 

č. 96/2001 Sb.m.s. (dále jen „Úmluva o lidských právech a biomedicíně“) by se mělo 

jednat o postup v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy.
30

 Zákon č. 

20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (dále jen „zákon o péči o zdraví lidu“ nebo „ZPZL“) 

stanovoval
31

 jako žádoucí takový postup, který je v souladu se současnými dostupnými 

poznatky lékařské vědy
32

 a ve svém § 55 povinnosti pracovníků ve zdravotnictví dále 

specifikoval. 

V novém zákoně č. 372/2011. Sb., o zdravotních službách (dále jen „zákon o 

zdravotních službách“ nebo „ZZS“) najdeme hned několik ustanovení, které se postupu 

                                                           
28

 Kdy ani přes největší snahu a postup lege artis není možné nepříznivý výsledek odvrátit. 
29

 TĚŠINOVÁ, J., ŽĎÁREK, R., POLICAR, R. Medicínské právo. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, 

s. 24. 
30

 Čl. 4 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně. 
31

 Zákon již není účinný. 
32

 V § 11 odst. 1 ZPZL. 
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lege artis dotýkají. Mnohočetnost této úpravy je dána zejména tehdy, pokud pojem lege 

artis vnímáme v širším smyslu, tedy neomezíme se pouze na hodnocení medicínsko-

technického postupu, ale zahrneme do něj i aspekty týkající se organizace poskytování 

zdravotní péče.
33

 K takovému pojetí pojmu lege artis, dle mého názoru, zákon o 

zdravotních službách
34

 směřuje, když poskytovateli zdravotních služeb
35

 ukládá 

povinnost poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni
36

, vytvořit podmínky 

a opatření k zajištění uplatňování práv a povinností pacientů a dalších oprávněných 

osob, zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků při poskytování 

zdravotních služeb.
37

 Dále je poskytovatel zdravotních služeb také povinen zajistit 

sestavení, koordinaci a realizaci individuálního lékařského postupu a komplexnost, 

návaznost a koordinovanost poskytovaných zdravotních služeb
38

, v neposlední řadě také 

musí ve zdravotnické dokumentaci odůvodnit případy, kdy se při poskytování 

zdravotních služeb odchýlil od závazného lékařského postupu.
39

 Z výše uvedeného 

výčtu, zejména povinnost zajištění komplexnosti, návaznosti a koordinovanosti 

poskytovaných zdravotních služeb koresponduje se širším vymezením požadavků na 

poskytování zdravotních služeb lege artis. 

Vedle toho ukládá zákon o zdravotních službách povinnosti v souvislosti 

s postupem lege artis i zdravotnickým pracovníkům, když stanoví, že zdravotnický 

pracovník je povinen poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni a je 

povinen řídit se etickými principy. To vše v rozsahu jeho způsobilosti, odborné nebo 

specializované a samozřejmě také s ohledem na zdravotní stav pacienta.
40

 

                                                           
33

 Srov. HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínsko-právních sporech. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2011, s. 95: „(…) non lege artis, nicméně toto označení může zahrnovat nejen chybu v diagnóze, volbě 

léčebné procedury a technice provedení určitého zákroku (tj. lex artis v užším, spíše medicínsko-

technickém směru), nýbrž též rozličná pochybení organizační oblasti a komunikaci a předávání informací 

jak vůči pacientovi, tak i mezi jednotlivými zdravotnickými pracovníky navzájem. I ta jsou v rozporu 

s objektivní povinností postupovat v souladu s posledními poznatky lékařské vědy a povinností předcházet 

škodám; můžeme je proto označit za non lege artis postup v širším smyslu, tedy za nedodržení 

komplexních pravidel poskytování zdravotní péče, sloužící k eliminaci zbytečných rizik a nastolení co 

možná největšího prakticky dosažitelného bezpečí pacienta.“. 
34

 Vymezení zdravotních služeb viz § 2 odst. 2 ZZS. 
35

 Vymezení poskytovatele viz § 2 odst, 1 ZZS. 
36

 Tomu koresponduje právo pacienta na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni 

stanovené § 28 odst. 2, téhož zákona. 
37

 § 45 odst. 1 ZZS. 
38

 § 46 odst 1 písm. b) ZZS. 
39

 § 47 odst. 3 písm. a) ZZS. 
40

 § 49 odst. 1 písm. a)  ZZS. 
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Jen výše uvedené právní předpisy rozšiřují základní vymezení postupu lege artis 

jako odborně správného postupu hned o několik bodů.
41

 Shrnuto, aby bylo možné určitý 

léčebný postup označit za postup lege artis, měl by být v souladu s profesními 

povinnostmi a standardy, se současnými poznatky lékařské vědy, s uznávanými 

medicínskými postupy, etickými principy a na náležité odborné úrovni. Rozhodně se 

nejedná o výčet taxativní, jde spíš uvědomění si toho, že obsah pojmu lege artis je 

určován i dalšími normami, ne vždy zákonnými, někdy dokonce mimoprávními (např. 

etické principy). S pojmem lege artis se lze běžně setkat i v judikatuře, která ho, ve 

shodě s právními předpisy, vykládá a používá ve smyslu postupu, který je v souladu 

uznávanými pravidly v medicíně
42

 či se současnými dostupnými poznatky lékařské 

vědy.
43

 Soudy se během své rozhodovací činnosti zabývaly i tím, zda se v případě 

posouzení toho, zda určitý postup lze označit jako postup lege artis jedná o otázku 

odbornou či právní, kdy jako konstantní je ustálen výklad, že se jedná o otázku 

odbornou, jejíž posouzení přísluší znalci.
44

 

S ohledem na naznačenou mnohost norem zabývajících se konkretizací pojmu 

lege artis je zároveň nezbytné rozlišovat různou závaznost té či oné normy. Standardy 

vydávané ministerstvem zdravotnictví mají pouze doporučující charakter, např. 

standardy léčebné
45

 nebo ošetřovatelské péče.
46

 Naopak závazná stanoviska profesních 

komor jsou pro členy příslušné komory závazná (např. závazné stanovisko č. 3/2007 – 

Pro poskytování porodní péče v ČR, a další).
47

 Mezi další orgány, které se mohou na 

konkretizaci obsahu pojmu lege artis podílet, jsou např. vědecké a pedagogické 

instituce, ústřední znalecká komise nebo Česká lékařská společnost J. E. Purkyně.  

                                                           
41

 Nebo by se dalo také říct, že jde pouze o rozvedení pojmu „správný“. 
42

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2008, sp. zn. I. ÚS 529/04. 
43

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 7 Tdo 219/2005. 
44

 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. 1 Tzn 9/97. 
45

 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Standardy léčebné péče. Ministerstvo zdravotnictví České 

republiky [online] Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, © 2010, poslední úprava 31. 1. 
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I přesto, že určité oblasti poskytování zdravotní péče jsou relativně konkrétně 

upraveny, ať už standardy nebo dokonce závaznými stanovisky, nelze se domnívat, že 

se jedná o vyčerpávající „návody“, které by zachycovaly všechny možné situace, ke 

kterým může při poskytování zdravotní péče dojít. Dokonce se skutečně jedná pouze o 

určité oblasti, které jsou upraveny. Nelze se proto ale domnívat, že pro ostatní oblasti 

neexistuje závazný postup lege artis. Jak již bylo naznačeno výše, na jeho vymezení se 

podílejí i další orgány a také je zde, pro všechny případy použitelný, základní zákonný 

rámec a Úmluva o lidských právech a biomedicíně.  

Proč ale není postup lege artis pro každý myslitelný lékařský zákrok závazně 

stanoven a místo toho je jeho obsah v konkrétních případech mnohokrát předmětem 

diskuzí? Důvodů pro to je hned několik. Zcela zásadní je již několikrát zmiňovaná 

skutečnost, že lékařská věda se neustále vyvíjí a s jejím vývojem se pochopitelně mění i 

konkrétní obsah pojmu lege artis. Co bylo jako nejlepší možný postup léčby spatřováno 

před 50 lety, může být už dnes dávno překonáno. Vzhledem k tomu, že jednou 

z charakteristik postupu lege artis je jeho soulad s nejmodernějšími poznatky lékařské 

vědy, je nevyhnutelné, že s novými možnostmi se mění i postupy lege artis, přičemž 

není vyloučeno, že v konkrétních případech se lege artis postupů nabízí i několik, např. 

v situacích, kdy je možné volit mezi konzervativní nebo invazivní léčbou. Výše 

uvedený důvod je ale nutné v určitých ohledech korigovat. Není možné požadovat, aby 

za každých okolností byla pacientovi poskytnuta léčba v souladu s úplně nejnovějšími 

poznatky lékařské vědy. Ne vždy jsou tyto nejnovější poznatky zavedeny do běžné 

praxe nebo nejmodernější přístroj, který je k provedení určitého zákroku potřebný, není 

zdravotnickému zařízení k dispozici ani po vynaložení přiměřeného úsilí. Vždy se musí 

posuzovat okolnosti konkrétního případu a za lege artis postup pak lze označit takový 

„postup, který je v daných podmínkách možný a respektuje omezené možnosti.“
48

 Tato 

myšlenka je také vyjádřena v zákoně o zdravotních službách, a to konkrétně v § 4 odst. 

5, kde je uvedeno, že: „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.“ 

V souladu se zákonem samotným, lze tedy obecně říct, že je praktičtější zůstat i nadále 

                                                           
48 STOLÍNOVÁ, J., MACH, J. Právní odpovědnost v medicíně. 2. vydání, Praha: Galén, 2010. 
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u relativně širokých zákonných vymezení řešeného pojmu, aby jeho konkrétní obsah 

mohl být dle potřeby měněn pružnějšími nástroji.  

Závěrem lze říci, že běh času má vliv ještě na jeden významný aspekt, který není 

možné při hodnocení léčebných postupů s ohledem na jejich povahu, jakožto postupů 

lege artis nebo non lege artis opominout. Tímto aspektem je hodnocení postupu lékaře 

(eventuálně jiného zdravotnického pracovníka) ex ante, tzn. s ohledem na to, jaké 

informace měl v dané chvíli, ve chvíli, kdy učinil rozhodnutí, k dispozici.
49

 Při zpětném 

posuzování určitého postupu, ať už znalcem nebo následně soudem, pak není možné 

spekulovat nad tento rámec.  

1.2.4 Non lege artis postup v širším smyslu – praktický význam 

Praktický význam chápání a zákonné vymezení pojmu lege artis v širším slova 

smyslu dle mého názoru má. Vzhledem k povaze medicínsko-právních sporů může být, 

problematické prokázat, vedle příčinné souvislosti, i non lege artis postup, přičemž širší 

chápání tohoto pojmu by mohlo, v určitých případech, do jisté míry ulehčit procesní 

situaci žalující strany. Teoreticky by se jednalo např. o situace, kdy je vznik újmy 

spojován s procesem péče jako celkem, tedy kdy se na vzniku následku podílelo více 

osob, zdravotnických pracovníků. V obdobných situacích může být obtížné rozlišit, 

které konkrétní jednání dosahuje potřebné intenzity, aby bylo možné ho označit za non 

lege artis postup, a které jednání nelze považovat za zcela bezchybné, nicméně ne ještě 

porušující standard lege artis v užším smyslu, přičemž je prakticky zřejmé, že bez 

dílčích pochybení na procesu poskytování zdravotní péče zúčastněných osob by ke 

vzniku škody nedošlo.  

Jako konkrétní případ situace, kdy znalci označili daný postup zdravotnických 

pracovníků za ne zcela ideální, ale ne ještě tak závažný, aby dosáhl potřebné non lege 

artis míry, lze uvést situaci, kdy lékaři otáleli s převozem pacienta na specializované 

pracoviště. V tomto případě soudy sice ve výsledku občanskoprávní odpovědnost 

dovodily, nicméně v průběhu procesu (soudem nižšího stupně) bylo uvažováno i ve 

výše uvedeném směru (tedy tak, že k porušení právní povinnosti nedošlo a 

občanskoprávní odpovědnost vyvodit nelze). Do procesu rozhodování nicméně 

významně zasáhl listinný důkaz, který modifikoval skutkové okolnosti, na základě 

                                                           
49

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 7 Tdo 219/2005. 
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kterých znalci celý postup posuzovali, a proto byl soud ve výsledku schopen uzavřít, že 

k porušení právní povinnosti došlo.
50

   

Vedle uvedeného si lze představit i situaci takovou, kdy by sice pravděpodobně 

bylo možné dovodit protiprávnost postupu při poskytování zdravotní péče i za 

předpokladu, že pojem non lege artis by byl chápán v užším smyslu slova, nicméně jeho 

širší pojetí by bezesporu ulehčilo dokazování jeho porušení (ovšem pouze v případech, 

kdy k němu skutečně došlo). Domnívám se, že takovou situací by mohl být např. 

obdoba případu zapomenuté špachtle v břišní dutině pacientky během operace, řešeného 

v současné době
51

 soudy v trestním řízení.
52

 Ačkoli zde konkrétně soud dovodil trestní 

odpovědnost nejprve dvou, po vrácení rozsudku odvolacím soudem k novému 

rozhodnutí, pak jedné ze tří obžalovaných zdravotních sester, přičemž obžalovaného 

primáře a zbývající zdravotní sestru/sestry obžaloby zprostil
53

, ze znaleckých posudků 

vyplývá, že není zřejmé, kdy konkrétně k „zapomenutí“ špachtle došlo, a proto ani 

nelze dovodit trestní odpovědnost lékaře a instrumentářky, kteří byli jako jediní dva 

z obžalovaných přítomni samotné operaci. Pochybení soud shledal pouze u zdravotních 

sester, respektive sestry, které kontrolovaly nástroje nezávisle na sobě až několik dní po 

operaci s tím, že si chybějícího nástroje sestra nevšimla, respektive v druhém případě 

jeho ztrátu neřešila efektivnějším způsobem, který by v konečném důsledku mohl 

zkrátit utrpení poškozené pacientky.  

Uvedenou situaci by bylo možné navíc alternovat tak, že by sestry nepřítomné 

samotnému zákroku ztrátu nástroje odhalily a včas ohlásily, případně adekvátním 

způsobem řešily, přičemž by pak záleželo na dalších okolnostech, které by určily, kdy 

by došlo ke spojení ztráty špachtle s touto konkrétní operací a následným zjištěním a 

odstraněním vzniklé chyby. Za takovýchto okolností by pak mohlo být, striktně vzato, 

obtížné, prokazovat (zde v civilním řízení) porušení postupu non lege artis konkrétní 

osobou na operačním sále, zvláště perspektivou výše uvedených znaleckých posudků. I 

přesto, že by bylo možné se domnívat, že by k dovození občanskoprávní odpovědnosti i 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 25 Cdo 5/2006. 
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 Březen 2013.  
52

 ČTK. Lékaři z ivančické nemocnice trest za špachtli nedostali. České noviny [online] ČTK, © 2013, 

vydáno 6. 3. 2013 15:43, poslední aktualizace 6. 3. 2013 15:47 [cit. 7. 3. 2013] Dostupné z WWW: 

<http://ceskenoviny.cz/zpravy/lekari-z-ivancicke-nemocnice-trest-za-spachtli-v-tele-nedostali/910223>, 
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v tomto případě došlo, nelze opominout skutečnost, že již počátečním konstatováním 

toho, že non lege artis postup je dán tím, že k určitým pochybení, byť jen koordinační 

povahy nebo na úrovni komunikace během operace, mezi kterýmikoli členy týmu 

zdravotníků, kteří měli na průběh operace vliv (např. možná otázka použití již 

instrumentářkou spočítaných nástrojů lékařem bez dalšího oznámení), došlo, v důsledku 

čehož výsledkem operace je, mimo jiné, zanechání špachtle v těle pacientky, což ani při 

nejlepší vůli nelze považovat za výsledek procesu poskytování zdravotní péče žádaný, 

došlo by minimálně k ulehčení procesní situace žalobkyně, stejně jako 

k pravděpodobnému urychlení celého procesu.  

Nejde při tom o to, aby byla vytvořena konstrukce objektivní odpovědnosti 

zdravotnického zařízení, za každý negativní následek, jehož vznik je možné spojit 

s operačním (nebo i jiným) zákrokem, který je ve zdravotnickém zařízení prováděn.  

Není možné nekontrolovatelně rozšiřovat obsah jednotlivých předpokladů 

občanskoprávní odpovědnosti, stejně jako není možné bezdůvodně upouštět od 

požadavku splnění každého z těchto předpokladů, neboť, dovedeno do extrému, kdyby 

se jednalo o proces kontinuální, ztratila by konstrukce občanskoprávní odpovědnosti 

založená na splnění odpovědnostních předpokladů smysl a odpovědnost by se tak mohla 

stát automatickým důsledkem vzniku škody, přičemž je zřejmé, že takový model nelze 

považovat za žádoucí (tím by došlo i k potlačení významu příčinné souvislosti). 

Nicméně se přesto domnívám, že určité zpřesnění možného obsahu odpovědnostních 

předpokladů, jehož důsledkem je v konkrétním případě přijetí rozšířeného chápání lege 

artis postupu, žádoucí je.  

Uvedené pojetí pak nalezne své uplatnění hned v několika typech případů. 

Nejobecněji je možné uvést, že by se jednalo jednak o ty případy, kdy sice objektivně 

došlo k porušení povinnosti jak v užším, tak širším smyslu pojmu lege artis, nicméně 

prokázání protiprávnosti ve vztahu k širšímu pojetí se jeví jako snazší. Dále by se 

jednalo o ty případy, kdy dojde k porušení standardu lege artis pouze v rozsahu jeho 

širšího pojetí, přičemž kdyby byla uvedená situace posuzovány pohledem užšího pojetí, 

postup non lege artis by nebyl shledán Konkrétně by do první skupiny případů mohla 

spadat situace, kdy se na poskytování zdravotní péče, během které dojde ke vzniku 

škody na zdraví, podílí několik zdravotnických pracovníků (téhož zdravotnického 

zařízení), přičemž se lze domnívat, že ke vzniku škody došlo i v důsledku porušení 
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povinnosti lege artis v užším smyslu, nicméně takové tvrzení nelze bezpečně prokázat, 

na rozdíl od porušení povinnosti lege artis v širším smyslu, která je relativně zřejmá a 

prokazatelná.
54

  

Za specifickou skupinu případů, kde by, dle mého názoru, určitá objektivizace 

prvního odpovědnostního předpokladu byla možná, lze považovat situace, kdy je 

výsledek procesu poskytování zdravotní péče zcela zřejmě v nesouladu s výsledkem 

žádaným nebo alespoň možným
55

, přičemž jeho vznik je reálně možný pouze za 

předpokladu, že během procesu poskytování zdravotní péče došlo ze strany 

zdravotnických pracovníků k porušení některé jejich povinnosti, respektive povinností.  

Domnívám se, že by se mělo jednat o případy, které lze do jisté míry považovat za 

excesy, u kterých, už ze samotné povahy věci, nelze v obecné rovině uzavřít, že ke 

vzniklému následku by bylo možné dojít v důsledku postupu lege artis, zvláště právě 

v jeho širším pojetí.
56

 Tyto situace by, dle mého názoru, mohly být zákonem upraveny 

speciálně, a to vyvratitelnou právní domněnkou, která by stanovila, že se má za to, že 

protiprávnost je v medicínsko-právních případech dána, je-li výsledek poskytování 

zdravotní péče zcela v nesouladu s výsledkem žádaným nebo alespoň možným. I přesto, 

že by, dle mého názoru, v rozhodovací praxi soudů nemusely vznikat pochybnosti o 

tom, který výsledek je již možné označit za zcela nesouladný s výsledkem žádaným, 

eventuálně možným, volila bych raději konstrukci vyvratitelné právní domněnky pro 

teoreticky možné případy, kdy by se jednalo o přeci jenom problémové, hraniční situace 

a kdy by se jevilo žádoucí poskytnutí možnosti vyvrácení takového předpokladu.
57

 

Podstatou a účelem tohoto zákonného institutu by bylo to, aby žalobce nemusel 

v civilním soudním řízení prokazovat protiprávnost v situacích, kdy je z okolností 

případů protiprávní jednání jediným logickým vysvětlení vzniklého následku. Jen pro 
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 Mohlo by se jednat např. o alternaci případu záměny ledvin (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 
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 Ačkoli je posouzení toho, zda k porušení postupu lege artis došlo, na znalcích, je dle mého názoru 

velmi nepravděpodobné, že by znalec postup zdravotnických pracovníků v důsledku kterého došlo k 
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 Srov § 680h německého občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). 
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úplnost je možné připomenout, že i při eventuální aplikaci naznačené konstrukce by na 

žalobci zůstalo prokázání příčinné souvislosti mezi protiprávností a škodou.   

Tedy v souvislosti s hlavní řešenou problematikou, problematikou příčinné 

souvislosti, je možný vliv výše řešeného spatřovat v tom, že rozšířením pojmu non lege 

artis, respektive jeho vnímáním v širším smyslu, může dojít k častějšímu naplnění 

prvního odpovědnostního předpokladu ve sporech o náhradu škody na zdraví. 

Vzhledem k tomu, že příčinná souvislost musí být v případech občanskoprávní 

odpovědnosti dána mezi občanskoprávně relevantním protiprávním jednáním, resp. 

škodní událostí a občanskoprávně relevantní škodou, mohlo by širší vnímání 

občanskoprávně významného protiprávního jednání vést i k relativnímu ulehčení 

prokazování příčinné souvislosti. Vedle výše uvedených případů, např. kdy by bylo 

možné jako non lege artis postup hodnotit i takový proces poskytování zdravotní péče, 

během kterého dojde k porušení právní povinnosti např. v důsledku špatné koordinace 

celého procesu nebo komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, ať už na operačním 

sále nebo mimo něj, přičemž příčinnou souvislost by pak bylo možné hledat mezi, sice 

konkrétním a možná i dílčím procesem, ve všech jeho relevantních aspektech, a ne 

pouze striktně mezi jednotlivým medicínsky technicky správným úkonem, respektive 

takovým postupem
58

, a škodou, lze jako další skupinu případů, kdy by bylo 

v souvislosti s rozšířením vnímání pojmu non lege artis možné uvažovat o usnadnění 

prokazování příčinné souvislosti, situace, kdy k zásahu do tělesné integrity pacienta 

dochází bez jeho informovaného souhlasu a zároveň se nejedná ani případ aplikace 

některé ze zákonných licencí, které by tento zásah zdůvodňovaly (tzn. v obecné rovině 

výkon práva nebo plnění povinnosti, svépomoc, jednání v krajní nouzi, jednání v nutné 

obraně, svolení poškozeného).
59

 

1.2.5 Souhlas pacienta 

V souvislosti s eventuální protiprávností během procesu poskytování zdravotní 

péče nesmí zůstat upozaděna otázka vůle pacienta, jakožto jednoho z hlavních aktérů 

celého procesu. Ačkoli by se mohlo zdát samozřejmé, že v oblasti, kde dochází 
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 V souvislosti s hodnocením celého procesu poskytování zdravotnické péče je nutné s ohledem na ust. § 
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k zásahům do tělesné integrity člověka, různé intenzity, od minimálních přes velmi 

významné, bude institut souhlasu pacienta se zákrokem tradiční, při bližším pohledu je 

zřejmé, že tomu tak vždy nebylo a že stejně jako společenské vztahy, které mají na tento 

institut vliv, vyvíjel se i on sám až do své dnešní podoby informovaného souhlasu 

(přičemž vývoj nemusí být zdaleka ukončen).
60

  

Zřejmě i s ohledem na to, že se jedná o stále se vyvíjející institut, který není 

v povědomí, nejen, zdravotnických pracovníků, jako nezbytná součást jejich praxe, 

dlouhou dobu (i když jedná se o relativní vymezení), mohou se objevit sporné situace, 

jejichž řešení nemusí být vždy jednoznačné. Pro účely předmětu této práce a 

v návaznosti na chápání pojmu lege artis v širším smyslu se nadále, v této souvislosti, 

zaměřím, jak je již naznačeno výše, na problematiku provedení lékařského zákroku 

(léčby) bez informovaného souhlasu se zákrokem (léčbou), když současně nejsou 

naplněny ani znaky některé ze zákonných licencí opravňujících k provedení zákroku 

(léčby) i bez informovaného souhlasu.  

V současné době je požadavek informovaného souhlasu stanoven zákonem, a to 

konkrétně zákonem o zdravotních službách, kde je v § 28 uvedeno, že: „Zdravotní 

služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, 

nestanoví-li tento zákon jinak.“ Podrobněji je pak informovaný souhlas rozebírán 

v ustanoveních § 34 a § 35 téhož zákona, kde je, mimo jiné, znovu stanoveno, že 

souhlas s poskytnutím zdravotních služeb musí být svobodný a informovaný. Jestliže 

tedy není souhlas udělen, a to za podmínek a splnění náležitostí, které přepokládá 

zákon, není možné, až na již zmiňované zákonné výjimky, lékařský zákrok (léčbu) 

provést.  

Jak ale, perspektivou odpovědnosti za škodu (ne odpovědnosti za zásah do 

osobnostních práv), řešit situace, kdy k takovému zásahu do tělesné integrity pacienta 

přesto dojede?  Při pokusu o zodpovězení této otázky je nutné nejprve si uvědomit, že 

následný vývoj, od takového neoprávněného zásahu, může být poměrně diferencovaný. 

V zásadě je možné uvažovat o čtyřech základních variantách, kdy tou nejlepší, která 

může nastat, je ta, kdy zákrok samotný je provedený lege artis (zde míněno v užším 

smyslu) a současně nevznikne škoda na zdraví, a to ani v důsledku neovlivnitelných 

okolností (tedy např. přirozené riziko každého zákroku). Jako druhou je možné uvést 
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situaci, kdy je zákrok sice proveden non lege artis, ale škoda, ať už shodou okolností 

nebo náhodou nebo z jiného důvodu, na zdraví přesto nevznikne. Třetím možným 

„scénářem“ je pak to, kdy lékař bez oprávnění zasáhne do tělesné integrity pacienta a 

postupuje při tom non lege artis (opět v užším smyslu), v důsledku čehož vznikne škoda 

na zdraví. Tyto situace jsou pak následně posuzovány z hlediska klasické konstrukce 

občanskoprávní odpovědnosti, kde je hledán příčinný vztah mezi škodou a právě 

postupem non lege artis. Teoreticky nejproblematičtější skupinu případů, kterou lze, 

v souvislosti s provedením lékařského zákroku bez udělení informovaného souhlasu, 

vymezit, pak tvoří ty situace, kdy dojde v důsledku „neodsouhlaseného“ postupu lege 

artis ke škodě na zdraví.
61

  

Jak již bylo zmíněno v jiné části této práce, ke škodě na zdraví může dojít, a také 

k ní běžně dochází, i v návaznosti na lege artis postup, neboť prakticky vždy existuje 

určité „nevyloučitelné“ riziko, které bohužel v některých případech dojde svého 

naplnění. Za předpokladu, že by byl před takovýmto výkonem řádně, tedy dle právních 

předpisů, udělen informovaný souhlas, nebylo by možné o vyvození občanskoprávní 

odpovědnosti uvažovat. V opačném případě, se domnívám, je ale situace jiná, zvláště 

při přijetí širšího pojetí pojmu lege artis (které by v sobě mělo zahrnovat i požadavek na 

poskytování zdravotní péče zásadně pouze s informovaným souhlasem pacienta), a to i 

přes to, že rozhodnutí soudů nejsou s tímto pohledem vždy v souladu.
62

 Dle mého 

názoru by nemělo být automaticky předpokládáno, že by pacient se zákrokem souhlasil, 

právě naopak.
63

 Vyvratitelná právní domněnka by měla svědčit pacientovi, který nedal 

informovaný souhlas se zákrokem nebo léčbou. Na zdravotnickém zařízení (eventuálně 

lékaři) by pak bylo, aby prokázalo, že by pacient zákrok (léčbu) podstoupil, i kdyby 

např. znal všechna rizika. Jestliže by se mu toto prokázat nepodařilo, znamenalo by to 

naplnění první odpovědnostního předpokladu za škodu, i kdyby samotný zákrok byl 

proveden lege artis v užším smyslu. Domnívám se, že širší pojetí pojmu lege artis by 

takovouto konstrukci mohlo a zároveň mělo umožnit. 
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Závěrem lze poznamenat, že v souvislosti s ochranou osobnosti soudy absenci 

informovaného souhlasu s léčbou jako pochybení a předpoklad odpovědnosti za 

neoprávněný zásah do osobnostních práv shledaly již dříve.
64

  

1.3 Zavinění 

Dalším z elementárních předpokladů subjektivní občanskoprávní odpovědnosti 

za škodu je zavinění. Dle občanského zákoníku se v těchto případech zavinění, a to 

v nedbalostní formě (přičemž alternativní je forma úmyslná), předpokládá, když je v § 

420 odst. 3 stanoveno, že se odpovědnosti zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil. 

Naproti tomu u objektivní odpovědnosti dle § 421a zavinění z odpovědnostních 

předpokladů vypadává, když pro vyvození odpovědnosti není nutná existence 

zaviněného protiprávního jednání. 

Zavinění představuje subjektivní odpovědností předpoklad, který lze vymezit 

jako: „psychický (vnitřní – duševní) vztah odpovědného subjektu k jeho vlastnímu 

úkonu, který se příčí objektivnímu právu, tj. k jeho protiprávnímu úkonu, jakož i ke 

škodě jako ke způsobenému následku tohoto protiprávního úkonu.“
65

 Ačkoli otázka 

zavinění může být poměrně složitá a v určitých situacích snad i klíčová, v souvislosti 

s hlavním předmětem této práce nepředstavuje zavinění jeden z nejproblematičtějších 

bodů, a proto mu již dále nebude věnována větší pozornost (přičemž pokud nebude 

v následujícím textu řečeno jinak, existence zavinění se ve všech teoretických 

modelových příkladech níže uvedených předpokládá). 
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2 Příčinná souvislost 

Příčinná souvislost, jakožto jeden z předpokladů odpovědnosti za škodu, není 

zákonem definovaná. Jedná se o kategorii, jejíž vymezení tak zůstalo na právní teorii a 

judikatuře. Obecně se příčinnou souvislostí rozumí to, že určitá skutečnost, právně 

relevantní občanskoprávní příčina skutečně způsobila právně relevantní občanskoprávní 

následek.
66

 O občanskoprávně relevantní příčinnou souvislost se tak jedná pouze tehdy, 

pokud nastane mezi občanskoprávně relevantní skutečností a způsobí občanskoprávně 

relevantní následek. To znamená, že jestliže je škoda způsobena např. postupem, který 

byl ve všech ohledech v souladu s právem, nelze z takového jednání vyvozovat 

občanskoprávní odpovědnost, ačkoli by toto jednání, v obecné rovině, příčinou škody 

skutečně bylo.
67

 

2.1 Teorie příčinné souvislosti a gradace příčinné souvislosti 

 V souvislosti s kauzalitou vytvořila právní věda různé teorie příčinné souvislosti, 

jejichž prostřednictví se snaží blíže vymezit a popsat, kdy je která příčina právně natolik 

významnou, aby ji bylo možné za bezprostřední příčinu následku považovat. V praxi 

totiž může docházet, a také velice často dochází, ke komplikovanějším situacím, kdy se 

na výsledném následku podílí více příčin a kdy není vždy zřejmé, jaký je jich význam, 

která z příčin se dá považovat za příčinu hlavní, a také jaký vliv má toto vyhodnocení na 

vyvození občanskoprávní odpovědnosti.  

2.1.1  Teorie podmínky 

 Přestože každá ještě v mnoha variacích, existují teorie příčinné souvislosti 

v zásadě dvě, a to teorie podmínky a teorie adekvátnosti. Teorie podmínky (teorie 

condicio sine qua non), jež bývá aplikována zejména v trestněprávní oblasti, jako 

příčinu označuje „každý jev, bez něhož by jiný jev nenastal, resp. nenastal způsobem, 

jakým nastal.“
68

 Teorie podmínky počítá i s tím, že na škodě se může podílet více 

příčin, a to i těch, které jsou právně relevantní. V takových případech je pak nutné 

posuzovat každou možnou příčinu samostatně a vyhodnotit její význam ve vztahu ke 
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vzniklé škodě, přičemž není rozhodující skutečnost, zda by každá jednotlivá 

posuzovaná příčina byla způsobilá přivodit škodu sama o sobě nebo pouze v kombinaci 

s příčinami dalšími.
69

 Rozhodujícím kritériem je to, že v případě odpadnutí, resp. 

neexistence dané příčiny by totožná škoda nevznikla.  

2.1.2  Gradace příčinné souvislosti 

V této souvislosti je na místě zmínit i tzv. zásadu gradace příčinné souvislosti, 

která vlastně slouží obdobnému účelu. V situacích, kdy se na škodě podílelo více právně 

relevantních příčin přičitatelných více než jedné osobě je úkolem soudu určit, jaký byl 

význam jednotlivých příčin pro vznik škody.
70

 Otázkou nemyslitelně spjatou s mnohostí 

příčin podílejících se na občanskoprávně relevantním následku je pak i to, kdy je jedna 

z příčin natolik významná, že může tzv. přerušit příčinný vztah původní a založit 

příčinný vztah nový, na původním vztahu nezávislý. Vzhledem k tomu, že s mnohostí 

příčin se soudy musejí vypořádávat relativně často a že zásada gradace příčinné 

souvislosti je běžně aplikována soudy civilními i trestními, lze nalézt poměrně početnou 

judikaturu, která tyto otázky řeší. Nutno však podotknout, že přístup soudů je k této 

problematice poměrně konstantní.  

Pro konkrétní představu je možné uvést některé z judikátů, jejichž závěry jsou 

významné jak pro další rozhodovací praxi soudů, tak i pro další rozvedení problematiky 

příčinné souvislosti, uvažované v této práci. Z trestněprávních rozhodnutí je jedním 

z takových rozhodnutí např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 11. 2010, sp. Zn. 3 

Tdo 777/2010, kde se soud zabýval případem lékařky, která nenechala vážně 

ohroženého novorozence převést na specializované a lépe vybavené pracoviště a kde je 

ke gradaci příčinné souvislosti uvedeno: „Protože však každé jednání, bez něhož by 

následek nebyl nastal, současně nemusí být stejně důležitou příčinou následku (zásada 

gradace příčinné souvislosti), je důležité, aby konkrétní činnost (jednání) pachatele byla 

pro způsobení následku příčinou dostatečně významnou (zásadní).“ Současně se soud 

ve stejném judikátu vyjádřil i obecně k mnohosti příčin, když konkrétně řešil jejich 

souběh u trestného činu ublížení na zdraví: „Zejména u trestných činů ublížení na 

zdraví podle § 224 tr. zák. bývá každý následek zpravidla výsledkem více příčin, 

přičemž příčinou následku je jednání, bez kterého by následek nenastal. Určitá 
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skutečnost (okolnost) neztrácí svůj charakter příčiny jen proto, že mimo ni byl následek 

způsoben ještě dalšími příčinami (okolnostmi, podmínkami). To znamená, že příčinná 

souvislost mezi jednáním pachatele a následkem se nepřerušuje, jestliže k jednání 

pachatele přistoupí ještě další skutečnost, jež spolupůsobí ke vzniku následku. To platí 

ovšem pouze za předpokladu, že jednání pachatele zůstává takovou skutečností, bez níž 

by k následku nebylo došlo (srov. R 37/1975 SbRt.).“ V neposlední řadě se zde soud 

také vypořádával s tím, jakou příčinu je možné označit jako významnou (primární) 

příčinou následku v oblasti trestního práva: „Pokud nebylo spolehlivě zjištěno, že by 

k fatálnímu následku (smrti) nedošlo v případě, pokud by poškozený byl neprodleně po 

narození (porodu) převezen na jednotku intenzivní péče fakultní nemocnice, nelze ani 

dovodit, že pochybení obviněné bylo natolik významnou (primární) příčinou smrti 

poškozeného, aby užití právní kvalifikace skutku jako trestného činu ublížení na zdraví 

podle § 224 tr. zák. bylo namístě.“ 

Ačkoli se jedná o judikát vydaný soudem v trestněprávním řízení, některé jeho 

závěry jsou minimálně pro ilustraci a pro srovnání zajímavé i v souvislosti se řízeními o 

náhradě škody na zdraví podle občanského zákoníku. I zde soud totiž upozornil např. na 

to, že u poškození zdraví je velmi časté, že se na tomto následku, resp. této škodě, podílí 

více než jedna příčina. Jedná se přitom o příčiny jak v širším, tak užším smyslu slova, 

tedy nejenom o příčiny přirozené, obecné
71

, ale i o příčiny právně relevantní. Právně 

významné příčiny pak mohou být, ať už trestněprávně nebo občanskoprávně relevantní. 

Pro stanovení toho, které z příčin, jež se na následku, resp. škodě podílely, jsou právně 

relevantní, slouží již zmíněné teorie příčinné souvislosti. Zde pak dochází i k jistému 

rozkolu, když pro trestní právo je primární teorie podmínky a pro občanské právo je 

touto primární teorií teorie adekvátní příčinné souvislosti, přičemž zásada gradace 

příčinné souvislosti je do určité míry univerzální a uplatňuje se v obou těchto právních 

odvětví.   

Z občanskoprávních judikátů je možné uvést jako příklad již výše zmiňovaný 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 25 Cdo 5/2006, kde se soud 

zabýval případem muže, který byl po fyzickém napadení, v jehož důsledku utrpěl 

zranění (zlomenina levé spánkové kosti s rozsáhlým krevním výronem), převezen do 

zdravotnického zařízení, kde, podle jeho názoru, došlo k zanedbání léčby jeho zranění. 
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Zraněný muž se přitom domáhal náhrady škody na zdraví proti oběma zmíněným 

subjektům (útočníkovi a zdravotnickému zařízení). Soud tak musel uvážit nejenom 

kritéria pro vznik odpovědnosti při mnohosti příčin, ale také to, kdy je možné stanovit 

dílčí odpovědnost, namísto odpovědnosti solidární. Ke sledu více příčin soud judikoval, 

že: „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, způsobený v daném případě fyzickým napadením. Pokud při poskytování 

ošetření žalobci v nemocnici došlo k zanedbání lékařské péče a škoda, jež jako trvalý 

následek zhmoždění  a otoku mozku vznikla na zdraví žalobce, je s tím v příčinné 

souvislosti, neboť kdyby nebyla tak dlouhá prodleva mezi okamžikem, kdy došlo u 

žalobce k příznakům otoku mozku, a rozhodnutím o jeho přeložení na odborné 

pracoviště, nemusela by vzniknout škoda žalobci buď vůbec nebo by následky na zdraví 

žalobce nebyly tak závažně.“ Uvedený závěr soudu je zajímavý nejen s ohledem na to, 

že stanovuje, že příčina musí být důležitá, podstatná a značná, aby ji bylo možno 

označit za příčinu vzniku škody, ale také s ohledem na to, že nevylučuje jako příčinu 

takové jednání či opomenutí, které pouze dovršilo již stávající nepříznivý zdravotní stav 

poškozeného. V souvislosti s požadavkem prokázání příčinné souvislosti s prakticky 

stoprocentní jistotou tento judikát nabízí prostor k zamyšlení, a proto je znovu zmíněn 

v kapitole Bezpečném prokázání příčinné souvislosti. 

2.1.3 Teorie adekvátní příčinné souvislosti 

 Vzhledem k tomu, že občanské právo nenabízí, v souvislosti s objektivní 

odpovědností, žádný korektiv poměrně širokého pojetí relevantní příčiny v teorii 

podmínky, na rozdíl od práva trestního, kde je vždy tímto korektivem zavinění, nachází 

své uplatnění v občanskoprávních případech náhrady škody teorie druhá, totiž teorie 

adekvátní příčiny. Teorie adekvátní příčiny přitom vlastně na teorii podmínky navazuje 

a rozvíjí ji, když jako další prvek nutný pro uznání existence příčinné souvislosti, vedle 

toho, že se musí jednat o příčinu, bez které by daná škoda nenastala, přistupuje 

předvídatelnost.
72

 Adekvátnost příčin spočívá v tom, že jsou jimi jen takové protiprávní 

úkony nebo takové škodní události, které mají „podle obvyklého (přirozeného chodu 
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 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol.. Občanské právo hmotné. II. Svazek, 5. Vydání, Praha : Wolters 

Kluwer, 2009, s. 411. 



26 
 

věcí i podle obecné zkušenosti zpravidla – typicky (generálně) za následek způsobení 

této škody.“
73

 Občanskoprávně relevantní je tak jen takové protiprávní jednání (škodní 

událost), u nějž se dá předvídat způsobení občanskoprávně relevantního následku. 

Předvídatelnost je přitom hodnocena objektivně, tedy s ohledem na to, jestli by byla 

škoda „předvídatelná pro každou řádně – rozumně se chovající a postupující osobu 

(fyzickou či právnickou), která by se nacházela v době způsobení škody na místě škůdce 

a jeho postavení.“
74

 Nejde tedy o to, aby bylo prokázáno, že konkrétní osoba škodu 

předvídala nebo ne, ale o to, jestli bylo možné objektivně škodu předvídat.  

V souvislosti s řešenou problematikou se nabízí otázka, jak je to s objektivní 

mírou předvídatelnosti škody ve specializovaných oborech, mezi které medicína beze 

sporu patří. Vzhledem k tomu, že předvídatelnost podléhá logickému posouzení a 

hodnocení soudu, který současně zvažuje všechny okolnosti konkrétního případu
75

, není 

překvapivé, že zároveň dochází i k zohlednění potencionálně odpovědného subjektu a 

jeho schopností, znalostí a zkušeností.  S přirozenou rozdílností subjektů je pak spjata i 

rozdílná míra požadované předvídatelnosti, kdy jsou kladeny jiné nároky na odborníky 

a jiné na laiky. 

Jestliže je tedy možné, pohledem teorie adekvátní příčinné souvislosti, tzn. za 

splnění podmínek jí nastavených, posuzovaný příčinný vztah mezi protiprávním 

úkonem či škodní událostí a škodou označit jako právně relevantní, je tím splněn další 

z elementárních předpokladů občanskoprávní odpovědnosti za škodu.
76

  

2.2  Další vymezení příčinné souvislosti 

Pro další zpřesnění pojmu příčinné souvislosti je možné uvést, že příčinná 

souvislost se v rámci odpovědnostních předpokladů řadí mezi předpoklady objektivní 

(spolu s protiprávním jednáním a škodou), když je definována jako: „(…) objektivní 

kauzální vztah existující nezávisle na vědomí a vůli jednajícího subjektu.“
77

 Složitější 

může být určení toho, jaké povahy, zda skutkové či právní, je otázka příčinné 
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souvislosti. Vzhledem k abstraktnosti tohoto pojmu je někdy (spolu s dalšími obdobně 

abstraktními právně relevantními pojmy) označován jako smíšený poznatek, který 

v sobě obsahuje oba zmíněné aspekty (jak skutkový, tak právní).
78

 Judikatura se 

dlouhodobě shoduje na tom, že v případě existence či neexistence příčinné souvislosti 

se jedná o otázku skutkovou, přičemž právní posouzení spočívá ve stanovení, mezi 

jakými skutkovými okolnostmi má být její existence zjišťována.
79

   

Ve sporech o náhradu škody na zdraví obecně existuje poměrně početná 

judikatura, která se příčinnou souvislostí zabývá. Opakovaně pak bylo judikováno, že 

existence příčinné souvislosti musí být, v případech, kdy se jedná o újmu na zdraví, 

najisto postavena. Tím je myšleno, že příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním, 

v medicínsko-právních sporech non lege artis postupem, a následkem – újmou na 

zdraví, se nepředpokládá, ale musí být bezpečně prokázána
80

, tedy v takové míře, která 

se blíží jistotě. Vyjádřeno v procentech by tedy pravděpodobně mělo jít o téměř 100%. 

Otázkou ale zůstává, zda je něco takového prakticky vůbec možné? Vzhledem k již 

výše naznačené složitosti současné medicíny, jejímu neustálému vývoji, komplexnosti 

celého oboru, jakož i povaze samotného procesu poskytování zdravotní péče, stejně 

jako k nevyzpytatelnosti reakcí lidského organismu a procesům v něm probíhajícím se 

zdá, že požadavek 100% prokázání je nepřiměřený. Není proto překvapením, že k této 

otázce se vyjádřil i Ústavní soud, který tuto míru prokázání příčinné souvislosti označil 

za nereálnou.
81

 Stejně se postupně objevují i rozhodnutí obecných soudů různých 

stupňů, která nastavený limit uvedený výše ne vždy respektují a odpovědnost vyvodí i 

tehdy, když existence příčinné souvislosti, objektivně vzato, najisto postavena nebyla.
82

 

Jelikož je ale pro komplexní uchopení otázky příčinné souvislosti ve sporech o náhradu 

škody na zdraví zcela zásadní seznámení se se souvisejícími pravidly civilního procesu, 

navážu na předestřenou problematiku bezpečného prokázání příčinné souvislosti 
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v kapitole, která bude následovat po výkladu o relevantních institutech civilního práva 

procesního.  
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3 Dokazování 

Dokazování je možné označit za jednu ze zásadních součástí civilního procesu. 

Někdy je pro svou důležitost nazýváno dokonce „páteří civilního procesu“.
83

 Tento 

význam není dokazování přičítán bezdůvodně. Účelem civilního procesu je v obecné 

rovině ochrana soukromoprávních, eventuálně i některých jiných právních vztahů.
84

 

Úkolem soudu, respektive soudce je vydat meritorní rozhodnutí o projednávané věci. 

Aby k tomu ale mohlo dojít, musí být soud nejprve seznámen se skutkovými 

okolnostmi případu, na základě kterých pak může rozhodnutí vydat. K tomuto dochází 

právě prostřednictvím dokazováním. 

Dokazování se stejně jako celé civilní řízení řídí určitými pravidly, která se 

v jednotlivých právních řádech mohou lišit. Český civilní proces zapadá mezi koncepce 

středoevropské, potažmo kontinentální. Jednotlivé právní řády se mohou vzhledem 

k dokazování lišit zejména v tom, jak upravují povinnosti stran a soudu ohledně 

navrhování, obstarávání, provádění důkazů, jak přesvědčivé musí jednotlivé důkazy i 

důkazy jako celek být, aby bylo možné rozhodnout ve prospěch té či oné strany a 

nakonec také v tom, jak jsou důkazy hodnoceny a jak mají být řešeny situace, kdy ani 

z veškerých provedených důkazů není skutková situace jasná (v těchto případech se 

používá pojem non liquet, více viz dále).  

Obecně je možné říci, že mezi klíčové pojmy v souvislosti s dokazováním patří 

důkazní břemeno (a s ním související důkazní povinnost, povinnost tvrzení a břemeno 

tvrzení), míra důkazu, volné hodnocení důkazů. 

3.1 Důkazní břemeno 

Důkazní břemeno je institutem důkazního řízení, který se, stejně jako důkazní 

povinnost, povinnost tvrzení a břemeno tvrzení, vztahuje zejména k fázi navrhování 

důkazů. Uvedené povinnosti se vztahují k navrhování důkazních prostředků k prokázání 

skutečností tvrzených (důkazní povinnost), respektive vůbec k uvedení skutečností 
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důležitých pro toho kterého účastníka.
85

 Břemena pak představují procesní odpovědnost 

jednak za to, že se soud potřebnou rozhodnou skutečnost vůbec dozví (břemeno 

tvrzení), jednak za to, že: „soudu budou rozhodné skutečnosti, k nimž se důkazní 

břemeno vztahuje, prokázány.“
86

  

Uvedené instituty mají sloužit k objasnění a prokázání skutkového stavu, 

přičemž se zároveň jedná o, do jisté míry, umělé právní konstrukce, které mají pomoci 

vypořádat se soudu se situacemi, kdy ke zjištění skutkového stavu nedošlo, respektive 

k němu v některých případech ani dojít nemohlo.  Zejména pak s důkazním břemenem 

souvisí další důležitý pojem, totiž non liquet, který vyjadřuje, že určitá rozhodná 

skutečnost nebyla prokázána a situace tak „není jasná“. Obecně je možné říci, že 

v průběhu českého civilního procesu může soud dojít ke třem možným závěrům o 

povaze tvrzených skutečností. Jednak je může považovat za prokázané (jestliže je o 

jejich pravdivosti přesvědčen s praktickou jistotou), dále mohou být považovány za 

vyvrácené (jestliže je o jejich „nepravdivosti“ přesvědčen s praktickou jistotou) nebo se 

může stát, že o povaze určitých skutečností si není soud jistý.
87

 Právě v těchto případech 

nachází uplatnění konstrukce o důkazním břemeni, která určuje, jak má soud v takových 

situacích povahu tvrzených skutečností hodnotit, respektive jak má následně rozhodnout 

o celé řešené věci.
88

  

Důkazní břemeno tak, zjednodušeně řečeno, vyjadřuje, která ze stran musí 

tvrzenou skutečnost prokázat, přičemž „sankce“ v případě, že se jí to nepovede a věc 

zůstane nejasnou (neunesení důkazního břemene), spočívá v tom, že nejistota o 

skutečnostech půjde v neprospěch strany zatížené důkazním břemenem.
89

 Rozdělení 

toho, která ze stran je kdy důkazním břemenem zatížena, je pak určeno pravidly o 

důkazním břemeni obsaženými v tom kterém právním řádu.    
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V souvislosti s prokazováním příčinné souvislosti ve sporech o náhradu škody 

na zdraví je problematický zejména jeden aspekt spojený s důkazním břemenem, stejně 

jako s potřebnou mírou prokázání určitě skutečnosti, aby byla soudem za prokázanou 

skutečně označena. Jedná se o požadavek praktické jistoty (více viz dále), kterou musí 

soud na základě provedených důkazů získat. Vzhledem k tomu, že v případech náhrady 

škody na zdraví je na žalobci, aby prokázal existenci příčinné souvislosti, mezi 

protiprávním jednáním a škodou, zásadně jako prakticky jistou, přičemž to je 

mnohokrát již z povahy věci samotné vyloučené (jak bude vysvětleno níže v kapitole 

Bezpečné prokázání příčinné souvislosti), dopadají negativní důsledky pravidel o 

důkazním břemeni (neunesení důkazního břemene) v podobě prohry sporu na žalobce, 

dle mého názoru, až nespravedlivě často. Zvláště v porovnání se skutečností, že 

žalovanému stačí tvrzení žalobce pouze zpochybnit, a to i ve velmi malé míře tak, aby 

soud nemohl dané tvrzení považovat za pravdivé s pravděpodobností hraničící 

s praktickou jistotou.
90

 Zdaleka se tak nemusí jednat o zpochybnění, díky kterému by 

skutečnost mohla být s převažující jistotou považována za neprokázanou (i když i 

takové míry by zpochybnění mohlo dosáhnout, není to v této souvislosti nutné). 

Domnívám se, že zvláště v případech, kdy mají být s praktickou jistotou prokázány 

skutečnosti, u kterých je jistota o jejich existenci téměř vždy spojena s určitými 

pochybnostmi
91

, by bylo vhodnější vycházet z nižší míry důkazu (viz kapitola Míra 

důkazu), která je pro prokázání jejich existence nutná. Dle mého názoru by se v rámci 

civilního procesu jednalo o spravedlivější řešení.
92

  

V souvislosti s důkazním břemenem se lze setkat i s úvahami o dělení nebo 

přesouvání důkazního břemene. Ačkoli jsou obě tato spojení obecně užívána a 
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minimálně do určité míry je srozumitelné, co by měla vyjadřovat, jejich přijetí není 

bezvýhradné. Proto se jejich užití v tomto textu vyhýbám a pohybuji se v rámci 

všeobecně přijímané terminologie.  

3.2 Míra důkazu 

Dalším z důležitých pojmů vztahujících se k procesnímu dokazování je míra 

důkazu, která vyjadřuje pravděpodobnost (pravdivosti), které musí být dosaženo, aby 

soud mohl tvrzené skutečnosti označit za prokázané. I v českém civilním procesu by se 

tak teoreticky dalo mluvit o míře důkazu, když by zde vyžadovaná pravděpodobnost 

hraničila s jistotou. Srovnání se pak nabízí zejména s civilními procesy např. v Anglii, 

Spojených státech amerických nebo Austrálii, kde je míra důkazu nižší, když jako 

dostačují pravděpodobnost je stanovena pravděpodobnost převažující („on the balance 

of probabilities“). 

Míra důkazu může být značně diferencovaná a záleží na právním řádu daného 

státu, jak ji stanoví. Jako dvě základní možná řešení se jeví ta výše uvedená (prakticky 

100% a alespoň 51%), buď může být soud přesvědčen s jistotou, nebo se mu určitá 

tvrzení zdají pravděpodobnější než jiná. Mnohem komplikovanější model je, dle mého 

názoru ten, kdy je míra důkazu dále diferencovaná a vyžaduje se pravděpodobnost 

přesahující převažující pravděpodobnost, ale ještě ne dosahující pravděpodobnosti 

hraničící s jistotou.
93

 Domnívám se, že taková konstrukce by mohla v případech, kdy 

soud nemá k dispozici např. odborné posudky vycházející ze statistických údajů, být 

poměrně problematická
94

, neboť pravděpodobnost důkazu např. 80% je, dle mého 

názoru, dost abstraktní. Na druhou stranu ve sporech, kde hraje statistika důležitou roli a 

kde soudci vycházejí ze znaleckých posudků, ve kterých se závěry statistik více méně 

vždy, kdy je to možné, odráží, by, dle mého názoru, zvýšenou míru důkazu aplikovat 

šlo, v medicínsko-právních sporech by to bylo, domnívám se, i vhodné, neboť pouze 

převažující pravděpodobnost by mohla vzhledem ke statistickým odchylkám a 

závažnosti řešených situací být pro žalované v určitých případech neúměrně 

znevýhodňující (ačkoli by se dle mého názoru pořád jednalo o konstrukci spravedlivější, než 

                                                           
93

 Srov. MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Acta Universitatis Brunensis Iuridica č. 

157. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1995, s. 120. 
94

 Ačkoli by samozřejmě vždy záleželo na konkrétní právní úpravě. 
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jaká je v současné době ve velké míře aplikována českými soudy, tedy než konstrukce založená 

na požadavku bezpečného prokázání příčinné souvislosti).
95  

3.3 Volné hodnocení důkazů 

Třetím z pojmů klíčových pro dokazování během civilního procesu je volné 

hodnocení důkazů. Jedná se o jednu ze základních zásad civilního procesu, která je 

v českém právním řádu zakotvena v § 132, zákona č. 199/1963 Sb., občanského 

soudního řádu (dále jen „občanský soudní řád“ nebo „OSŘ“) a která vyjadřuje, že 

soudce hodnotí důkazy na základě svého vnitřního přesvědčení, od kterého se pak odvíjí 

i to, zda je možné považovat určitou skutečnost za prokázanou. Vztah míry důkazu a 

volného hodnocení důkazů lze vyjádřit tak, že: „Míra důkazu“ stanoví, jaká „síla 

důkazu“ je potřebná k tomu, aby sporné skutečnosti mohly být dokázány. Předmětem 

volného hodnocení důkazů je naproti tomu řešení otázky, zda potřebná „míra důkazu“ 

byla v daném řízení skutečně dosažena.“
96

 

V souvislosti s prokazováním příčinné souvislosti ve sporech o náhradu škody 

na zdraví se tato zásada může projevit tím, že se soudce od závěrů znaleckých posudků, 

i když jsou jeho možnosti, jak je vysvětleno níže, poměrně značně limitované, ať už ve 

větší či menší míře odchýlí (za předpokladu, že tento svůj krok náležitě odůvodní). Dle 

mého názoru je ale zřejmé, že čím odbornější posudek je pro vyhodnocení situace 

potřebný, respektive čím složitější celá situace po odborné stránce je, tím omezenější je 

možnost soudu, se se závěry znaleckého posudku, eventuálně znaleckých posudků, ve 

svém rozhodnutí rozcházet. Přesto se domnívám, že právě zásada volného hodnocení 

důkazů představuje významný institut při řešení medicínsko-právních sporů a jejím 

vhodným využitím je možné, minimálně v konkrétním případě, zmírnit, zatím stále ještě 

velmi často aplikovaný, standard bezpečného prokázání příčinné souvislosti.  

3.4 Znalci 

V návaznosti na výše uvedené a s ohledem na to, že poskytování zdravotní péče 

je vysoce specializovaným oborem lidské činnosti, nelze se v souvislosti s výkladem o 

charakteristických aspektech medicínsko-právních procesů/sporů vyhnout alespoň 
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 K úvahám o možné změně míry požadované pro prokázání existence příčinné souvislosti více v 

kapitole Bezpečné prokázání příčinné souvislosti.   
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 MACUR, J. Postmodernismus a zjišťování skutkového stavu v civilním soudním řízení. Acta 

Universitatis Brunensis Iuridica č. 231. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2001, s. 107. 
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zmínce o soudních znalcích. V ustanovení § 127 OSŘ je uvedeno, že soud ustanoví 

znalce, závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných 

znalostí. Ve sporech řešících odpovědnost za škodu na zdraví dávanou do souvislosti 

s poskytováním zdravotní péče se tak ustanovení soudního znalce jeví jako 

nevyhnutelné. Zároveň je s ohledem na povahu věci zřejmý klíčový význam znaleckých 

posudků v procesu hodnocení důkazů, když právě znalecké posudky mohou kolikrát 

představovat jediný alespoň relativně spolehlivý zdroj informací, které má soud ohledně 

skutkového stavu, stejně jako o jeho hypotetických alternativách (př. jak by se změnily 

okolnosti případu, kdyby bylo postupováno lege artis), k dispozici. Soud je také závěry 

znaleckých posudků v poměrně velké míře vázán. 

O faktickém omezení vlastní úvahy soudu v souvislosti s hodnocením 

znaleckých posudků svědčí rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2002, sp. zn. 25 

Cdo 583/2001, kde je uvedeno, že: „Hodnocení důkazu znaleckým posudkem (§ 132 

o.s.ř.) spočívá v posouzení, zda závěry posudku jsou náležitě odůvodněny, zda jsou 

podloženy obsahem nálezu, zda bylo přihlédnuto ke všem skutečnostem, s nimiž se bylo 

třeba vypořádat, zda závěry posudku nejsou v rozporu s výsledky ostatních důkazů a zda 

odůvodnění znaleckého posudku odpovídá pravidlům logického myšlení. Důkaz 

znaleckým posudkem tedy soud hodnotí jako každý jiný důkaz, nemůže však 

přezkoumávat věcnou správnost odborných závěrů.“ Je tedy zřejmé, že soud sám věc po 

odborné stránce hodnotit nemůže, přičemž právě zde leží faktické jádro sporu. Role 

znaleckých posudků je tak v medicínsko-právních sporech (stejně jako ve všech sporech 

s odborným prvkem) velmi vysoká a jejich význam by tak neměl být opomíjen. 

Otázkou odbornou je např. i to, jak již bylo uvedeno výše, zda se v případě konkrétního 

postupu jednalo o postup lege artis či nikoli. Až na základě toho soud následně 

posuzuje, zda byl naplněn požadavek protiprávnosti.       

3.5 Kdy je možné považovat věc za dokázanou 

V zásadě je tedy možné říci, že existují dva základní pohledy na to, do jaké míry 

musí být soud přesvědčen o pravdivosti skutkových tvrzení, aby je za pravdivá sám 

označil. První variantou, v jejímž rámci se pohybují i české soudy, spočívá v tom, že 

soud musí být o pravdivosti skutkových tvrzení přesvědčen. To sice znamená, že o 

tvrzených skutečnostech nesmí existovat pochybnosti, ale neplatí to úplně beze zbytku. 

Pravdivost důkazu musí být vysoce pravděpodobná, a to tak, že tato vysoká 
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pravděpodobnost hraničí s jistotou. V této souvislosti se hovoří o praktické jistotě. 

S ohledem na existenci či neexistenci pochybností o pravdivosti určité skutečnosti to 

pak znamená, že neexistují žádné pochybnosti s výjimkou těch, které nelze nikdy 

vyloučit. Už z povahy zprostředkování skutečností vnějšího světa je totiž zřejmé, že 

k absolutnímu poznání dojít nelze, proto se hovoří o vysoké pravděpodobnosti hraničící 

s jistotou. Nelze hovořit o jistotě absolutní. Ani tato, do jisté míry zdánlivá, relativizace 

ale neznamená, že soud může o pravdivosti skutkových tvrzení pochybovat, a přesto je 

označit za pravdivá. Tato relativita se promítá v aspektech, každé reálné skutečnosti, 

které jsou sice teoreticky možné, ale běžně, v praktickém životě, jim není důvodné 

přikládat váhu, protože jsou téměř vyloučené, respektive k nim dochází opravdu 

výjimečně. Lpění i na těchto neodstranitelných pochybnostech by mohlo zabránit 

jakémukoli rozhodnutí soudu o pravdivosti skutkových tvrzení.  

Vzhledem k marginálnosti takových pochybností jim nemůže být v procesu 

hodnocení důkazů a vytváření přesvědčení soudu o jejich eventuální pravdivosti 

přikládán význam. Neboť se lze, dle mého názoru, přiklonit k tomu, že nikdy nemůže 

být nic 100% jisté, ani v běžném životě (proto použití pojmu praktická jistota, který 

odkazuje na jednání člověka v jeho praktickém životě, kde také určitým rizikům, 

pochybnostem nepřikládá význam, protože by to bylo vzhledem k jejich četnosti 

extrémně neadekvátní).
97

 

Druhá varianta, v českém civilním procesu prakticky neaplikovaná
98

, počítá 

s tím, že soud nemusí být o pravdivosti skutkových tvrzení přesvědčen. Postačí pouze 

to, že se mu zdají pravděpodobná, a to v různé míře, s ohledem na konkrétní úpravu. 

Zřejmě nejčastější v praxi požadovanou mírou potřebné pravděpodobnosti je pak 

nejspíš pravděpodobnost převažující, která se objevuje např. v civilním procesu 

anglickém, americkém nebo australském. Právě o australském civilním procesu se 

zaměřením na medicínsko-právní spory bude uvažováno v následující kapitole této 

práce. 
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 Srov. MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Acta Universitatis Brunensis Iuridica č. 

157. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1995, s. 116. 
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 Výjimky např. SVOBODA, K. Dokazování. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 47. 
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4 Austrálie 

4.1 Úvod 

Zajímavé srovnání v přístupu k hodnocení medicínsko-právních sporů nabízí 

Austrálie. Australské právo patří, spolu s např. právem americkým a anglickým mezi 

anglosaské právní systémy. Co se týče hodnocení důkazů, jsou civilní procesy v těchto 

právních systémech založeny na principu převažující pravděpodobnosti. Jedná se o tzv. 

princip „on the balance of probabilities“. V praxi to znamená, že soud rozhodne 

v civilních sporech ve prospěch té strany, která ho dokáže přesvědčit o tom, že její 

tvrzení jsou pravděpodobnější než, často opačná, tvrzení protistrany. Jde tedy o systém 

již výše naznačený (rozdílný od českého civilního procesu), který je založen na nižší 

míře důkazu, jež je potřebná pro uznání pravdivosti daného tvrzení soudem. 

Australské právo je, mimo tento charakteristický rys angloamerických právních 

systémů, odlišné ještě v něčem jiném. Soudy některých australských států byly totiž 

opakovaně ochotny, a to i v medicínsko-právních sporech
99

, přiznat odškodnění 

poškozeným, jejichž nárok byl založen, buď pouze, nebo spolu s nárokem podle 

klasické konstrukce náhrady škody, na principu loss of chance, neboli principu ztráty 

šance. 

4.2 Obecně k medicínsko-právním sporům v australském právu   

Účelem následujícího textu není vyčerpávající popis australského práva nebo 

australského právního systému. Judikatura australských soudů, včetně dalších 

relevantních textů, slouží jako podklad pro rozvedení úvah o vazbě mezi 

pravděpodobnostním prokázáním příčinné souvislosti a koncepcí ztráty šance, včetně 

dalšího zamyšlení se o této koncepci. Australské právo je v těchto úvahách jakýmsi 

výchozím bodem. Vzhledem k tomu, že se jedná o materii poměrně rozsáhlou i složitou, 

není možné ani vhodné pokoušet se ji pro účely této práce podrobně zpracovat v celé 

její šíři. Výsledkem je pak to, že některé řešené otázky mohou zůstat otevřeny, případně 

mohou vytvářet prostor k dalšímu zamyšlení. (eventuálně některé dílčí otázky nebudou 

uvažovány vůbec). Cílem následujících kapitol je tak pouze jakési nastínění této, výše 

uvedené, problematiky za účelem poskytnutí možnosti srovnání civilních procesů 
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z odlišných právních systémů (český kontinentálně evropský a australský 

angloamerický) v jejich nejzákladnějších rysech vztahujících se k hlavní řešené 

problematice, tedy k příčinné souvislosti ve sporech o náhradu škody na zdraví. 

Zároveň se závěry uvedené v této části práce mohou promítat do úvah o otázkách 

řešených v dalších jejích kapitolách.   

Před tím, než se pozornost zaměří na konkrétní rozhodnutí australských soudů, 

včetně vybrané argumentace, která může být zajímavá zejména při srovnání se 

zásadami, na kterých je postaven evropský kontinentální civilní proces, považuji za 

vhodné nejprve vymezit dva základní principy, na základě kterých je možné požadovat 

odškodnění újmy na zdraví v případech, kdy při poskytování zdravotní péče došlo 

k určitému pochybení (přičemž i toto pochybení, tvrzené žalující stranou, je samozřejmě 

i samo o sobě předmětem soudního dokazování). První skupinou případů jsou více 

méně klasické medicínsko-právní spory, kdy žalobce tvrdí, že utrpěl újmu v důsledku 

porušení povinnosti žalovaného, tzv. medical negligence cases (přičemž otázka zavinění 

není v anglosaských „negligence cases“ řešena stejně jako v konstrukci odpovědnosti za 

škodu podle českého práva
100

, proto v následujícím textu „porušení povinnosti“ má pro 

zjednodušení korespondovat s pojmem „negligence“ ve všech jeho aspektech).
101

 

V tomto typu sporů je v souvislosti s příčinným vztahem povinností žalující strany 

prokázat, že újma byla způsobena v důsledku porušení povinnosti žalovaného, a to, 

v australském právním systému s převažující pravděpodobností vyšší než 51% (v 

českém právním systému se musí jednat o pravděpodobnost vysokou, hraničící 

s praktickou jistotou, jak je podrobněji rozvedeno v jiných částech této práce).  Jestliže 

se žalobci nepovede soud přesvědčit o tom, že pravděpodobnost vzniku újmy 

v důsledku porušení povinnosti žalovaného byla vyšší než 51%, soud žalobě nevyhoví. 

Naopak, jestliže soud dospěje za respektování principu převažující pravděpodobnosti 

k závěru, že v konkrétním případě je příčinná souvislost dána, rozhodne ve prospěch 

žalobce.  
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 Srov. HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínsko-právních sporech. 1. vydání, Praha: Wolters Kluwer 
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Výše odškodnění se pak v těchto případech může řídit zjednodušeně zásadou 

všechno nebo nic.
102

 To znamená, že v situacích, kdy soud dojde k závěru, že žalovaný 

je za újmu žalobce odpovědný, je žalobce teoreticky oprávněn k plnému odškodnění 

(vyjádřeno v procentech se jedná o 100%). Není přitom rozhodující, zda byla 

pravděpodobnost hypoteticky např. 60% nebo 80%. S převažující pravděpodobností je 

v těchto typech sporů spojeno odškodnění v plné výši. Na druhou stranu v situacích, 

kdy není příčinný vztah prokázán v požadované míře, ale např. pouze v rozsahu 30%, 

nenáleží žalující straně odškodnění žádné (vyjádřeno v procentech se jedná o 0%).
103

 

Naopak ve sporech založených na principu ztráty šance, o kterých bude pojednáno níže, 

se výše odškodnění často řídí procentuálním vyjádřením „ztracené šance“. 

4.3 Loss of chance obecně 

Druhou skupinou případů jsou spory založené na koncepci loss of chance, ztráty 

šance. I v těchto sporech jsou posuzovány situace, kdy došlo k určitému pochybení 

žalované strany a ke vzniku újmy žalující strany (i zde se tak jedná o tzv. „medical 

negligence cases“). Žalobce musí prokázat, že v důsledku pochybení zdravotnického 

personálu došlo ke snížení jeho šancí na „lepší výsledek“ („loss of chance of better 

outcome“), respektive ke zvýšení rizika vzniku újmy, a to v relaci k hypotetické situaci, 

kdy by k žádnému pochybení nedošlo.
104

  Ačkoli by se mohlo zdát, že se v případě 

„ztracené šance“ jedná o novou kategorii, která se ve sporech založených na principu 

ztráty šance stává dalším předpokladem odpovědnosti, který musí být žalující stranou 

prokázán, není tomu úplně tak. Naopak by se možná dalo říct, že ve sporech založených 

na koncepci ztráty šance dochází k určité redukci odpovědnostních předpokladů, když 

žalobce musí prokázat pouze porušení povinnosti žalovaného, v důsledku kterého došlo 

ke „ztrátě šance“ (zvýšení rizika). Při bližším pohledu je pak nepřehlédnutelné, že 
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 Jedná se o možnost, o princip. V konkrétních případech by k modifikaci výše odškodnění s největší 

pravděpodobností obecně dojít mohlo. 
103

 Srov. TIBALLS, J. Loss of chance: a new development in medici negligence law. The Madical 

Journal of Australia. August 2007, 187 (4), s. 233-235 [cit. 14. 3. 2013]. Dostupné také z WWW: 

<http://mja.com.au/journal/2007/187/4/loss-chance-new-development-medical-negligence-law>  

: „To establish a causation (in a case of medical negligence), the patient must show, on the balance of 

probabilities (ie. 51% or more), that the negligence of the doctor was a cause, but neccessarily the only 

cause, of the injury, which, if proven, entitles the pacient to full (100%) compensation. If the probability 

of causation is 49% or less, the patient is not entitled to any damages.“ 
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 Rufo v Hosking [2004] NSWCA 391: „In order to recover damages for a loss of a chance of a better 

outcome, the plaintiff is required to prove on the balance of probabilities that there did exist a chance 

that the plaintiff would have had a better outcome had the negligence of treatment not occured.“ 

http://mja.com.au/journal/2007/187/4/loss-chance-new-development-medical-negligence-law
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prokázání ztráty šance tak do určité míry nahrazuje, do určité míry odráží, příčinnou 

souvislost, jak je chápána ve sporech zařaditelných do první skupiny, uvedených výše. 

Zároveň má obdobně specifický vztah ke vzniklé škodě (újmě). 

4.4 „Ztracená šance“ v rámci odpovědnostních předpokladů - povaha 

„ztracené šance“  

Právě problematika vyjádření škody může být v obecné rovině označena za 

jeden z nejspornějších aspektů, který s sebou koncepce ztráty šance přináší, neboť 

nemusí být úplně jasné, co ve sporech vycházejících z principu loss of chance škodu 

představuje. Dle mého názoru se nabízejí dva možné pohledy na podstatu „ztráty šance“ 

a na její zařazení mezi odpovědnostní předpoklady, přičemž každý z nich se s povahou 

škody v těchto typech sporů vypořádává jinak. Prvním z nich je označení ztráty šance 

jako škody. V medicínsko-právních sporech založených na koncepci ztráty šance musí 

být prokázáno s převažující pravděpodobností, že nebýt porušení povinnosti 

žalovaného, měl by žalobce větší šanci na lepší výsledek, respektive že v důsledku 

porušení povinnosti žalovaného došlo s převažující pravděpodobností ke zvýšení rizika 

toho, že k negativnímu následku dojde. Teoreticky by se mohla nabízet otázka, zda je 

pak jedinou nutnou prokázanou škodou ztráta šance nebo zda musí být prokázán i vznik 

škody běžně chápané. Jestliže by byla bez dalšího přijata jako dostačující škoda ztráta 

šance, dosáhl by celý koncept, dle mého názoru až absurdních rozměrů, kdy by bylo 

možné odpovědnostní předpoklady dohledat i v situacích, na které by se koncepce 

občanskoprávní odpovědnosti zcela jistě vztahovat neměla. Pro vyvození 

občanskoprávní odpovědnosti by pak stačilo prokázat to, že porušením povinnosti 

žalobce došlo ke zvýšení rizika vzniku újmy bez toho, aby tato („skutečná“) újma 

vznikla (např. lékař neprovede potřebné vyšetření a pacientovi šance na uzdravení se 

sníží, nicméně jiný lékař o pár dní vyšetření provede a pacientovi újma, i přes zvýšené 

riziko, nevznikne). Ačkoli koncepce loss of chance v čistě teoretické rovině tuto 

možnost, dle mého názoru, nevylučuje, nemyslím si, že by měly obdobné případy 

reálnou šanci na úspěch.
105

 I proto bych uzavřela, že, v kontextu reálných sporů 
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 Už proto, že sama koncepce ztráty šance je obecně spíše odmítána a i v australské judikatuře jsou 

nejznámější spory, kdy byla koncepce loss of chance aplikována vždy spojeny i se vznikem „skutečné“ 

škody. Viz př. O’Gorman v Sydney South West Area Health Service [2008] NSWSC 1127, resp. Sydney 

South West Area Health Service v Stamoulis [2009] NSWCA 153, kde je také uvedeno, že riziko musí 

dojít svého naplnění. 
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řešených australskými soudy založených na principu ztráty šance, se zřejmě nelze 

domnívat jinak, než že pro žalobcův úspěch ve sporu je nutné prokázat škodu v obou 

uvedených smyslech Spory, kde by byla ztráta šance zjednodušeně řečeno bez efektu 

(tzn. k negativnímu následku by ani přes snížení šance nedošlo), by stejně (zásadně), dle 

mého názoru, neměly dostat před soudy prostor.  

Výše uvedeným se ale komplikuje situace ohledně prokazování příčinné 

souvislosti. Akceptací ztráty šance (nebo také „ztracené škody“) jako škody by došlo 

k rozšíření obsahu tohoto pojmu o složku, která má jinou podstatu než škoda původní, 

která by na základě předchozích úvah měla i v tomto případě zůstat zachována, což by 

v důsledku mohlo znamenat, že stejné jednání žalobce může být s převažující 

pravděpodobností označeno jako příčina škody v jednom jejím aspektu, ale již ne 

v aspektu druhém. Koncepce ztráty šance se s touto nejednoznačností vypořádává tím, 

že jako dostačující shledává prokázání příčinné souvislosti s převažující 

pravděpodobností mezi porušením povinnosti žalovaného a ztrátou šance (čímž je do 

jisté míry naznačena i možnost úzkého chápání škody pouze jako ztráty šance v čistě 

teoretické koncepci ztráty šance, jak bylo spekulováno výše). S ohledem na zde 

uvedené je ale na druhou stranu zřejmé, že jiné řešení by ani nemělo význam, protože 

v situacích, kdy je možné s převažující pravděpodobností prokázat příčinný vztah mezi 

jednáním žalovaného a újmou žalobce, jak je běžně chápána, by nebylo nutné využívat 

alternativní koncepci loss of chance, neboť odpovědnost žalovaného by byla vyvozena 

už i za respektování obecného principu australského civilního práva („on the balance of 

probabilities“). Ztráta šance by v takových případech měla být kategorií nadbytečnou.  

V návaznosti na výše uvedené se jako zásadní problémy pojetí ztráty šance jako 

škody jeví zejména to, že za škodu je považováno něco, co se vymyká běžnému chápání 

škody (viz kapitola Škoda). Dochází tak buď k rozšiřování obsahu pojmu „škoda“, 

přičemž je minimálně diskutabilní, zda se jedná o rozšíření žádané, nebo k nahrazení 

běžně chápané škody ztrátou šance, což je pojetí ještě problematičtější (jak je 

vysvětleno výše). S vymezením škody jako jednoho z odpovědnostních předpokladů 

souvisí i otázka příčinného vztahu, jehož existence je, jak za předpokladu, že došlo 

k rozšíření obsahu pojmu „škoda“, tak za předpokladu, že došlo k nahrazení jeho 

obsahu, hledána pouze mezi porušením povinnosti a ztrátou šance (zvýšením rizika). 
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Druhý pohled na podstatu ztráty šance a její zařazení mezi odpovědnostní 

předpoklady je založen na myšlence, že ztráta šance „odráží“ příčinnou souvislost 

v těch situacích, kdy není možné její prokázání s převažující pravděpodobností, tedy 

kdy je pravděpodobnost příčinného vztahu nižší než 50%. Aby bylo možné uvedený 

předpoklad dále rozvést, je nejprve nezbytné vymezit vztah mezí příčinnou souvislostí a 

ztrátou šance. 

  Zásadní rozdíl mezi příčinnou souvislostí a ztrátou šance spočívá v tom, s jakou 

pravděpodobností musí být tyto odpovědnostní předpoklady (příčinná souvislost nebo 

ztráta šance) prokázány, respektive k čemu konkrétně se v jednotlivých případech 

převažující pravděpodobnost vztahuje. Zatímco existence příčinné souvislosti musí být, 

v australském právu, prokázána s převažující pravděpodobností (51% a více), u ztráty 

šance postačuje, že je s převažující pravděpodobností prokázáno, že tato šance byla 

snížena alespoň o 1% (jinými slovy, že se riziko vzniku újmy zvýšilo o alespoň 1%). 

Popsáno takto zdá se, že jednotlivá procentuální vyjádření se vztahují pokaždé 

k něčemu jinému (jednou k existenci příčinné souvislosti, podruhé k „výši ztracené 

šance“). Prostor k zamyšlení o provázanosti těchto odpovědnostních předpokladů pak 

otvírá otázka, jak by mělo být postupováno ve sporech, kdy bude žalobce tvrdit např. 

80% ztrátu šance? Není v obdobných sporech konstrukce ztráty šance nadbytečná? 

Neodpovídá snížení šance na žádaný výsledek o 80% příčinné souvislosti prokázané 

s převažující pravděpodobností?  

Zajímavé otázky tak vyvstávají v případě zaměření se na praktické využití 

alternativní koncepce ztráty šance v medicínsko-právních sporech a uvažování o tom, 

na kterou skupinu případů by se tato koncepce vlastně měla vztahovat. Jak již bylo 

řečeno výše, obecným pravidlem australského civilního procesu je princip převažující 

pravděpodobnosti, kdy soudy shledají existenci příčinné povinnosti mezi porušením 

povinnosti žalovaného a újmou žalobce i v situacích, kdy je „pouze“ pravděpodobnější, 

že újma vznikla v důsledku jednání žalovaného, než to, že újma vznikla v důsledku 

jiných příčin.  

Následující úvaha se pohybuje v čistě teoretické rovině, kdy může docházet 

k určité objektivizaci. Jelikož je míra důkazu, pro dosažení dostatečné 

pravděpodobnosti, v australském civilním procesu vyjádřena 51% je zřejmé, že alespoň 

teoretická možnost prokázání existence příčinné souvislosti za respektování tohoto 
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principu je pouze v případech, kdy pacientova šance na žádaný výsledek
106

 je 

v rozhodujícím okamžiku (obecně by tímto okamžikem byl nejspíš první kontakt se 

zdravotnickými pracovníky, první okamžik, kdy bylo možné postupem lege artis 

pacientův stav zlepšit) alespoň 51%. Jestliže by totiž tato pravděpodobnost byla nižší, 

např. 40%, nemělo by být možné, už z povahy věci, (ačkoli soudci mohou důkazy sami 

volně hodnotit, úplně odchylovat by se neměli) na principu převažující 

pravděpodobnosti existenci příčinné souvislosti prokázat, neboť už v první chvíli byla 

60% pravděpodobnost, že nebude dosaženo žádaného výsledku i za předpokladu, že 

bude ihned postupováno lege artis.  

Právě v případech, kdy není možné s převažující pravděpodobností prokázat, že 

ke vzniku újmy došlo v důsledku protiprávního jednání žalovaného, otevírá se prostor 

pro možnou aplikaci principu ztráty šance. To zůstává stejné jako v případě, kdy ztráta 

šance byla považována za škodu. Rozdíl spočívá v tom, že při pohledu na ztrátu šance 

jako „odraz“ příčinné souvislosti zůstává zachován tradiční obsah škody a, 

zjednodušeně řečeno, ztráta šance nahrazuje příčinnou souvislost, přičemž bodem, ve 

kterém se ztráta šance „mění“ v prokazatelnou příčinnou souvislost je minimální 

požadovaná míra důkazu (tzn. zde 51%). Akceptace tohoto pohledu na povahu ztráty 

šance by pak znamenala snížení požadované pravděpodobnosti příčinné souvislosti na 

alespoň 1% (to odpovídá prokázání snížení šance alespoň o 1%), což se opět jeví jako 

minimálně problematické. 
107

 

Tento pohled je do jisté míry objektivizován a zjednodušen.  Předpokládá totiž, 

že příčinná souvislost je s převažující pravděpodobností prokázána tehdy, kdy skutečně 

zvažovaná příčina způsobila následek alespoň z 51%, přičemž úvaha soudu je částečně 

upozaděna. Dle mého názoru je ale, alespoň pro účely této práce, tato relativní 

simplifikace přijatelná, neboť, jak je ale již uvedeno výše, při hodnocení medicínsko-

právních sporů, jakožto sporů vysoce odborných, vychází soud často, prostřednictvím 
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 Př. uzdravení, přežití, více v kapitole Bezpečné prokázání příčinné souvislosti. 
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 Srov. TIBALLS, J. Loss of chance: a new development in medici negligence law. The Medical 

Journal of Australia. August 2007, 187 (4), s. 233-235 [cit. 14. 3. 2013]. Dostupné také z WWW: 

<http://mja.com.au/journal/2007/187/4/loss-chance-new-development-medical-negligence-law>  

: „It suggest that loss of chance will apply where the plaintiff connot prove causation on the balance of 

probabilities, and accordingly, the loss of a chance is les than 50%. If this were not so, loss of chance 

would display the classical standard of proof in which a 51% probability of causation would lead to 

100% lability.“  

http://mja.com.au/journal/2007/187/4/loss-chance-new-development-medical-negligence-law
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znaleckých posudků, ze statistických údajů, jejichž podstatou je určitá objektivizace, a 

od nichž se nemůže libovolně odchýlit. 

4.5 Loss of chance jako samostatná odpovědnostní konstrukce 

  Vedle volného chápání ztráty šance ve smyslu škody nebo ve smyslu příčinné 

souvislosti v kontextu klasické konstrukce odpovědnosti, se nabízí alternativa možná 

nejpřijatelnější, totiž akceptace koncepce ztráty šance jako relativně samostatné 

konstrukce odpovědnosti, která se od tradiční odpovědnostní konstrukce liší zejména 

svými odpovědnostními předpoklady (porušení povinnosti, ztráta šance alespoň 1%, 

eventuálně „skutečná“ újma, která odpovídá naplnění rizika vniklého v důsledku 

porušení povinnosti). Relativita samostatnosti této koncepce by pak spočívala v tom, že 

i za předpokladu teoretické akceptace konstrukce loss of chance jako další možné 

aplikovatelné konstrukce odpovědnosti v medicínsko-právních sporech, by se pořád 

jednalo o pouze alternativní doplnění základní konstrukce odpovědnosti a v určitých 

případech, by mělo být její užití, dle mého názoru, vyloučeno (což by za předpokladu, 

že by se jednalo o zcela – absolutně – samostatnou konstrukci odpovědnosti, vyloučeno, 

ze stejných důvodů, být zřejmě nemělo). Obecně lze ale říci, že výše naznačené rozdíly 

v přístupech k chápání podstaty ztráty šance nemají pravděpodobně zásadní vliv na její 

aplikaci. Nejspornější aspekty celé konstrukce loss of chance jsou totiž napříč těmito 

úvahami více méně stejné. Za zcela zásadní důsledek přijetí a uplatňování koncepce 

ztráty šance lze označit významné rozšíření tradičně chápané odpovědnosti 

v medicínsko-právních sporech, přičemž toto rozšíření by mohlo ve svém důsledku vést 

až ke krajním situacím, kdy by bylo na žalovaném, aby prokázal, že porušením svojí 

povinnosti nezvýšil riziko ani o minimálně 1%. Procesní postavení žalované strany by 

se tímto neúměrně a, dle mého názoru i, nespravedlivě zhoršilo.
108

 Jinými slovy by se 

dalo volně říct, že mezi porušením povinnosti zdravotníků, respektive zdravotnického 

zařízení a negativním následkem by tak nesměl být žádný příčinný vztah (teoretická 
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 Srov. TIBALLS, J. Loss of chance: a new development in medici negligence law. The Madical 

Journal of Australia. August 2007, 187 (4), s. 233-235 [cit. 14. 3. 2013]. Dostupné také z WWW: 

<http://mja.com.au/journal/2007/187/4/loss-chance-new-development-medical-negligence-law>  

: „ The establishment of loss of a chance as a cause of action in medical negligence claims would seem to 

favour a plaintiff, since it is now only a question of needing to show that some chance existed of a better 

outcome, however small. From the other point of view, it may mean that for a defendant to succeed it 

must be shown that no chance at all of a better outcome existed.“  

http://mja.com.au/journal/2007/187/4/loss-chance-new-development-medical-negligence-law
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možnost existence tohoto vztahu, byť v řádu procent, by musela být absolutně 

vyloučena), přičemž důkazní břemeno by leželo na žalovaném.  

4.6 Australská judikatura 

I přesto má koncepce ztráty šance i mnoho svých příznivců, přičemž právě 

v judikatuře australských soudů se dá dohledat relativně velké množství rozhodnutí, kdy 

bylo ve prospěch žalobce rozhodnuto právě na základě principu ztráty šance. Na druhou 

stranu existuje rozhodnutí High Court of Australia z roku 2010
109

, ve kterém se soud ke 

koncepci ztráty šance vyjádřil negativně. Toto rozhodnutí vyvolalo řadu otázek 

vztahujících se k budoucnosti nároků založených na principu loss of chance, protože na 

první pohled se zdálo, že obdobné žaloby nebudou mít v budoucnosti naději na úspěch. 

Že tomu tak ale úplně není, se ukázalo v jednom z dalších rozhodnutí australských 

soudů, kde se, dle mého názoru, projevila zejména snaha soudu vyjít poškozené vstříc i 

přesto, že její žaloba nebyla postavena na silných základech a perspektivou čistě 

formálního posuzování případu, by měla jen malou šanci na úspěch.
110

 

Pro bližší představu toho, na jaké situace se vlastně koncepce ztráty šance může 

vztahovat, rozvedu nyní stručně některá z významnějších rozhodnutí australských 

soudů. 

4.6.1 Rufo v Hosking 

V tomto sporu řešily soudy případ pacientky (14 let), která utrpěla škodu 

v podobě spinálních mikrofraktur. Pacientka tvrdila, že se tak stalo v důsledku 

osteoporózy (zjednodušeně nemoc způsobující řídnutí kostní tkáně), která měla být 

způsobena dlouhodobým užíváním lékařem předepsaných vysokých dávek steroidů (7, 

5 měsíce), které užívala za účelem léčby nemoci (systémový lupus erythematosus). 

Pacientka zároveň vinila lékaře z toho, že ji vedle steroidů nepředepsal i tzv. steroid-

sparing drug, tedy léky, které bývají podávány za účelem snížení nutných dávek 

steroidů, čímž jsou alespoň do jisté míry regulovány nežádoucí účinky steroidů.  

NSW Supreme Court shledal, že k porušení povinnosti ze strany lékaře došlo, 

nicméně dle jeho názoru nešlo uzavřít, že by toto porušení povinnosti skutečně 

způsobilo mikrofraktury. Naopak jejich vznik by byl dle závěrů soudu možný i při 
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 Tabet v Gett [2010] HCA 12. 
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 O’Gorman v Sydney South West Area Health Service [2008] NSWSC 1127, resp. Sydney South West 

Area Health Service v Stamoulis [2009] NSWCA 153. 
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podávání nižších dávek steroidů, a proto zvýšení rizika při užívání vysokých dávek 

steroidů považoval pouze za spekulativní. Stejně rozhodl soud i v souvislosti 

s nepředepsáním steroid-sparing drug, když se vyslovil, že tato skutečnost nepřipravila 

žalobkyni o možnost dosažení lepšího výsledku už proto, že tyto látky by tak jako tak 

byly podány příliš pozdě na to, aby zabránily následku (dle soudu tedy nebyl splněn 

požadavek převažující pravděpodobnosti). 

Případem se následně zabýval i Court of Appeal, který s NSW Supreme Court 

souhlasil, že podle zásady převažující pravděpodobnosti porušení povinnosti 

žalovaného újmu nezpůsobilo, eventuálně se na jejím vzniku ani dostatečným způsobem 

nepodílelo. Court of Appeal nicméně celou situaci hodnotil i pohledem založeným na 

principu ztráty šance a vyslovil, že fakta případu ukazují na to, že je pravděpodobnější, 

že vysoká dávka steroidů způsobila ztrátu šance v tom smyslu, že kdyby k porušení 

povinnosti žalovaným nedošlo, mohla žalobkyně utrpět menší poranění páteře, než jaká 

ve skutečnosti utrpěla, respektive stejná poranění v menším rozsahu. Soud tak nakonec 

rozhodl ve prospěch žalobkyně, když shledal, že ztracená šance byla v tomto případě 

více než spekulativní, tzn. vyšší než 1%, ale zároveň nižší než 51%., což je v koncepci 

ztráty šance dostačující míra.
111

 

4.6.2 Gett v Tabet 

Soudy se, v tomto již zmíněné případu, zabývaly situací pacientky (6 let), která 

byla dne 11. ledna 1991 kvůli delší dobu trvajícím bolestem hlavy, nevolnosti a 

zvracení přijata do nemocnice, když nedlouho předtím prodělala neštovice. Ošetřujícím 

lékařem (dr. Gett) byla jako prozatímní diagnóza stanovena meningitida, neštovice nebo 

encefalitida. Dne 13. ledna 1991 byl zdravotnický personál upozorněn otcem pacientky 

na to, že její zorničky nejsou stejně velké a že pravá vůbec nereaguje. Dr. Gett 

pacientku vyšetřil a objednal lumbální punkci. Následujícího dne (14. ledna 1991) 

prodělala pacientka záchvat, načež byla provedena CT a EEG vyšetření, která odhalila 

nádor na mozku pacientky.  
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 Srov. Rufo v Hosking [2004] NSWCA 391 a TIBALLS, J. Loss of chance: a new development in 

medici negligence law. The Madical Journal of Australia. August 2007, 187 (4), s. 233-235 [cit. 14. 3. 

2013]. Dostupné také z WWW: <http://mja.com.au/journal/2007/187/4/loss-chance-new-development-

medical-negligence-law>.  
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Neprodleně byla zahájena léčba, která sestávala z operace, chemoterapie a 

radioterapie (ozařování). Pacientka nicméně utrpěla nevratné poškození mozku, na 

kterém se mohlo podílet, eventuálně se skutečně podílelo více příčin (existence nádoru, 

přebytek mozkomíšního moku v lebeční dutině a samotná léčba). Žaloba tvrdila, že 

poškození mozku bylo částečně způsobeno i tím, že žalovaný neprovedl CT vyšetření, 

které by mohlo nádor na mozku odhalit dříve, než se tak skutečně stalo, (tedy) již 11. 

nebo 13. ledna 1991. 

Ačkoli v tomto případě soud návrhu žalobkyně nevyhověl a neuznal její nárok 

postavený na principu loss of chance, napříč odůvodněními jednotlivých soudců lze 

dohledat zajímavé úvahy a myšlenky vztahující se k celé koncepci ztráty šance a 

dokonce lze vypozorovat i ochotu některých soudců obdobným případům v budoucnosti 

eventuálně vyhovět. Důvody, proč v této konkrétní situaci neměla žalobkyně vlastně již 

od počátku objektivně příliš velkou naději na úspěch ve sporu (ačkoli soud v prvním 

stupni situaci zhodnotil jinak), lze hledat v nedostatečně „přesvědčivých“ znaleckých 

důkazech, když znalci sami primárně nedokázali říct, zda by odhalení mozkového 

nádoru o den dříve mohlo zabránit následnému poškození mozku. Vzhledem k této 

odborné nejasnosti, v důsledku které nešlo prokázat ani statisticky teoretickou možnost 

ztráty šance, nebylo možné (i kdyby zde existovala vůle soudu) odpovědnost 

žalovaného lékaře vyvodit. 

 Přestože by bylo jistě zajímavé sledovat rozhodování soudu v situaci, kdy by 

důkazy jasně prokázaly, že k určité ztrátě šance u žalobkyně došlo, vhledem k tomu, že 

takové důkazy neexistovaly, je třeba vycházet ze závěrů, které soud skutečně učinil. 

Jedním z nich je pak již zmíněné „oficiální“ odmítnutí koncepce ztráty šance jako 

nesouladné s klasickou koncepcí náhrady škody dle common law, která je založena na 

prokázání převažující pravděpodobnosti. Žalobkyně by tak podle soudu musela pro 

úspěch ve sporu prokázat (s převažující pravděpodobností), že porušení povinnosti 

žalovaného újmu způsobilo nebo bylo její významnou příčinou.
112
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Že ale rozhodnutí ve sporu Gett v Tabet neznamenalo absolutní konec úspěšných 

žalob založených de facto na konceptu ztráty šance, lze vidět u dalšího uvedeného 

sporu. 

4.6.3 O’Gorman v Sydney South West Area Health Service   

V případě paní O’Gorman šlo do jisté míry o zcela typický medicínsko-právní 

spor, když se řešila odpovědnost žalovaného za pozdější diagnostikování rakoviny (zde 

prsu). Dalo by se říci, že situace, kdy nedojde k odhalení nemoci v první možný 

okamžik, kdy by k tomu měli zdravotničtí pracovníci příležitost, tvoří poměrně velkou 

část všech medicínsko-právních sporů. Už ze samostatné podstaty postupné progrese 

většiny nemocí úrazů je zřejmé, že oddálením diagnózy a tím pádem i relevantní léčby 

dochází přirozeně k postupnému zvyšování rizika negativního následku, respektive 

snižování šance na výsledek žádaný. Ne vždy je ale v těchto případech možné 

s převažující pravděpodobností (v českém právu dokonce s pravděpodobností na hranici 

praktické jistoty) prokázat, že toto pochybení ve stanovení diagnózy, za předpokladu, že 

bylo právně relevantní, bylo příčinou zhoršení zdravotního stavu pacienta. Proto se 

v situacích, kdy je prokazatelné alespoň určité zvýšení rizika (minimálně 1%) otevírá 

možnost pro pokusy o uplatnění nároků založených na principu ztráty šance.  

Nejinak tomu bylo i v tomto sporu, kdy soudy řešily případ pacientky, která 

v pravidelných intervalech podstupovala mamografické vyšetření a která vinila 

zdravotníky z toho, že na mamogramu pořízeném v únoru roku 2006 nerozpoznali již 

v té době (jak tvrdila) začínající rakovinové bujení. Žalobkyně bulku odhalila sama 

v lednu 2007, přičemž vyšetření potvrdila, že se skutečně jedná o rakovinu. Žalobkyně 

podstoupila léčbu, přesto se v květnu 2008 objevily metastáze a žalobkyně posléze, 

v průběhu soudního procesu, v důsledku nemoci zemřela. 

Soudy se na základě důkazů (statistik) shodly, že zpoždění diagnózy rakoviny 

zvýšilo riziko vzniku metastáz o 10%. Problematické ale bylo, jak se s tímto faktem 

v rámci soudního řízení vypořádat. Uvažováno bylo nejprve v tom směru, že pochybení 

ze strany zdravotnických pracovníků s největší pravděpodobností vznik metastáz a smrt 

nezpůsobilo, a to zejména s ohledem právě na důkazy, které ukazovaly, že za 

respektování principu převažující pravděpodobnosti by nemělo být možné odpovědnost 

vyvodit. Další argumentací se ale soudcům podařilo vypořádat se se skutečností, 

že obecně požadované míry důkazu dosaženo nebylo, stejně jako s uznáním nároku 
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fakticky (i když možná ne formálně) založeném na nejednoznačně přijímaném principu 

ztráty šance (v průběhu procesu bylo vydáno výše uvedené rozhodnutí High Court of 

Australia ve věci Gett v Tabet). Soudy nakonec uzavřely, že odškodnění žalobkyni 

(jejímu procesnímu nástupci) náleží, přičemž porušení povinnosti zdravotnických 

pracovníků nedávaly do souvislosti se ztrátou šance na lepší výsledek, ale se vznikem 

samotných metastáz. Soudy tak dovodily, že metastáze byly samostatnou újmou, mezi 

jejímž vznikem a pochybením radiologů lze dovodit příčinnou souvislost. 

   Existence příčinné souvislosti, i přes pro tento fakt nesvědčící důkazy, byla 

stanovena na základě předpokladu, že soud je oprávněn dovodit příčinnou souvislost i 

tehdy, kdy dle statistických údajů není potřebná míra pravděpodobnosti o této 

skutečnosti dána. V těchto případech by měl, dle soudu, být žalobce povinen 

s převažující pravděpodobností prokázat, že újma byla utrpěna v důsledku zvýšení 

rizika. Ani touto perspektivou ale nebylo v tomto případě možné označit všechny 

předpoklady odpovědnosti za splněné. Proto soud pokračoval ve své argumentaci dále. 

Připustil sice, že nelze říci, že by se metastáze neobjevily i v případě, kdy by 

k pochybení nedošlo. Na druhou stranu bylo podle soudu prokázáno, že statisticky se 

riziko vzniku metastáz zvýšilo, čímž bylo celkové riziko posunuto do bodu, kdy 

existovala reálná šance, že bude rakovina metastazovat. S převažující pravděpodobností 

pak šlo dle soudu uzavřít, že „zvýšené riziko“ významně přispěl ke vzniku metastáz. 

Nelze se divit, že toto rozhodnutí včetně zde v hrubých rysech nastíněného 

odůvodnění vyvolalo řadu reakcí.
113

 Stejně tak se jen těžko brání dojmu, že se jednalo o 

více či méně účelovou argumentaci, kdy snahou soudu bylo přiznání odškodnění 

žalující straně. Ačkoli je na jednu stranu taková snaha pochopitelná, na druhou stranu 

vyvolávají její důsledky řadu otázek, včetně té, zda se soudy již záhy po vydání 

rozhodnutí Gett v Tabet opět nevracejí k aplikaci koncepce loss of chance.
114
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4.7 Závěr k loss of chance 

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že koncepce ztráty šance v sobě nese řadu 

problematických aspektů. Dle mého názoru se jedná o konstrukci odpovědnosti, která 

přináší neúměrné rozšíření spektra případů, ve kterých by bylo možné odpovědnost 

vyvozovat, což by ve svém důsledku mohlo vést k neustálému postihování 

zdravotnických pracovníků, respektive zdravotnických zařízení i v situacích, kdy by 

jejich vliv na vznik negativních následků byl byť i zcela minimální. Tato skutečnost by 

se pak mohla projevit v mnoha rovinách, když jako ty nejvýznamnější z nich lze uvést 

např. pojištění zdravotnických zařízení, které by se v důsledku častých a hlavně 

úspěšných žalob mnohonásobně zvýšilo, nebo změna v přístupu k poskytování 

zdravotní péče ze strany zdravotnických pracovníků.
115

 Domnívám se proto, že 

aplikační přijetí koncepce ztráty šance není ani v budoucnu žádoucí.   
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 Srov. argumenty proti přijetí koncepce loss of chance v rozhodnutí Gregg v Scott [2005] UKHL 2.  
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5 Bezpečné prokázání příčinné souvislosti 

Jak již bylo uvedeno výše, současná praxe českých soudů se v souvislosti 

s prokazováním elementárních předpokladů odpovědnosti za škodu na zdraví 

v medicínsko-právních sporech shoduje na tom, že příčinná souvislost v těchto 

případech musí být zásadně bezpečně prokázána, přičemž Ústavní soud považuje tento 

požadavek za nepřiměřený a některé obecné soudy se již v konkrétních případech od 

takto přísně nastaveného požadavku odchylují. O tom, že se jedná o otázku značně 

komplikovanou, nelze pochybovat. Zároveň se jedná o problematiku mající více rovin 

zahrnující jednak aspekty skutkové, jednak právní, přičemž zasahuje do práva 

procesního i hmotného.  

S ohledem na stále převažující rozhodovací praxi českých soudů, kdy má být 

existence příčinné souvislosti postavena najisto se níže pokusím vysvětlit konkrétní 

problémy, které s požadavkem jejího bezpečného prokázání, souvisí a zároveň se 

pokusím nastínit další možnosti vývoje této otázky, včetně uvedení judikátů, které 

ukazují, že se změna v tomto ohledu již možná rýsuje.  

Vzhledem k tomu, že na prokazování příčinné souvislosti se neuplatní žádné 

prostředky, kterými by šlo dokazování usnadnit, jako například právní domněnky nebo 

úvaha soudu, měl by výsledek dokazování odrážet skutečný, pravdivý stav.
116

 Vztaženo 

na kauzální nexus by to znamenalo, že, do jisté míry zjednodušeně řečeno (kdy je 

upozaděna např. úvaha soudce), k jeho prokázání se stoprocentní jistotou by mělo dojít 

pouze v těch případech, kdy opravdu určité konkrétní protiprávní jednání bylo 

stoprocentní příčinou konkrétního následku. Takto vyjádřený požadavek nejeví se 

možná na první pohled problematicky. Že je tomu ale právě naopak, lze zjistit při 

pozornějším pohledu na medicínsko-právní spory, eventuálně obecně na aspekty 

poskytování zdravotní péče jako celku. 

5.1 Účel poskytování zdravotní péče 

Obecně je možné říci, že ke kontaktu lékaře a pacienta dochází z pravidla 

v případech, kdy pacient buď již nějakou zdravotní poruchou trpí, nebo se preventivně 

jejímu vzniku, eventuálně rozvoji, snaží zabránit. Objevují se i situace, kdy pacient 
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podstoupí určitý zákrok bez toho, aby to jeho zdravotní stav vyžadoval. Jednat se může 

například o různé kosmetické zákroky nebo třeba transplantace orgánů, když potřebný 

orgán daruje živý dárce. Zákon o zdravotních službách ve svém § 5 odst. 2, rozlišuje 

devět druhů zdravotní péče podle účelu jejího poskytnutí. Jedná se o preventivní péči, 

„jejímž účelem je včasné vyhledávání faktorů, které jsou v příčinné souvislosti se 

vznikem nemoci nebo zhoršením zdravotního stavu, a zároveň provádění opatření 

směřujících k odstraňování nebo minimalizaci vlivů těchto faktorů a předcházení jejich 

vzniku“, dále o diagnostickou péči, „jejímž účelem je zjišťování zdravotního stavu 

pacienta a okolností, jež mají na zdravotní stav pacienta vliv“ a „informací potřebných 

ke stanovení diagnózy, individuálního léčebného postupu a informaci o účinku léčby“, 

dále o léčebnou péči, jejímž účelem je „příznivé ovlivnění zdravotního stavu (…) 

s cílem vyléčení nebo zmírnění důsledků nemoci.“ Zbývajícími druhy zdravotní péče, 

jak je rozlišuje zákon, jsou pak dispenzární, posudková, léčebně rehabilitační, 

ošetřovatelská, paliativní a lékárenská a klinicko-farmaceutická péče.  

Tím, že zákon sám vymezuje vedle druhů zdravotní péče i jejich účel, pomáhá 

zároveň s uvědoměním si toho, že zdravotní péče jako celek není homogenní, ale že se 

sestává z různých složek, které jsou spolu sice provázány a v obecné rovině směřují i ke 

stejnému cíly, ale které současně mají i své cíle dílčí. To, že se zdravotní péče podle 

svého účelu dělí, považuji za klíčové. Konkrétní kategorie, jak jsou uvedeny v zákoně, 

jsou, dle mého názoru, jen jedním z možných rozdělení, což je důsledkem již výše 

naznačené provázanosti jednotlivých druhů zdravotní péče, včetně jejich účelů. Ačkoli 

by se rozdělení zdravotní péče podle jejích dílčích cílů mohlo zdát banální, v souvislosti 

s nastaveným standardem míry prokazování příčinné souvislosti svůj smysl má, a to 

zejména v souvislosti s úvahami o tom, jaký vliv měl mít lege artis postup na další 

průběh nemoci (vývoj zranění, úrazu) v případech, kdy lege artis postupováno nebylo.  

Zřetelnější to může být při zpětném pohledu na to, proč, ve smyslu nenaplnění 

zamýšleného účelu konkrétní péče, došlo během procesu poskytování zdravotní péče 

k poškození zdraví, eventuálně k usmrcení. 

Nejobecněji řečeno může být negativní následek důsledkem toho, že se lékařům, 

respektive zdravotnickým pracovníkům obecně, nepodařilo pacientův stav zlepšit nebo 

naopak došlo jejich působením k jeho zhoršení. Pro vyvozování občanskoprávní 

odpovědnosti je nezbytné, aby byly naplněny základní odpovědnostní předpoklady, jak 
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jsou popsány výše. V čistě teoretické rovině předpokládejme, že za situace, kdy 

k občanskoprávně relevantnímu následku, škodě na zdraví pacienta, došlo, je splněna 

podmínka protiprávnosti nebo je vznik škody dáván do souvislosti s okolnostmi, které 

mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, dle § 421a občanského zákoníku, a oba 

tyto předpoklady byly prokázány. Stejně tak předpokládejme, že je splněna podmínka 

zavinění. Jedinou zbývající proměnou pak zůstává příčinná souvislost, spolu 

s požadavkem, aby její existence byla najisto postavena. 

  V souvislosti s procentuálním vyjádřením jistoty toho, že určitá právně 

relevantní skutečnost je příčinou určitého právně relevantního následku, včetně jeho 

předvídatelnosti, v souladu s teorií adekvátnosti příčinné souvislosti, je možné zmínit 

ještě jeden v úvahu přicházející pohled na vyhlídky pacienta podstupujícího zdravotní 

péči (a v předešlém odstavci naznačenou teoretickou situaci o něj rozšířit). Jde o to, jaká 

je pravděpodobnost, pro snazší srovnání vyjádřená v procentech, že při postupu lege 

artis se podaří dosáhnout žádaného cíle. Vzhledem k tomu, že cíle léčby mohou být, 

striktně vzato, velmi diferencované, jejich přesnější vyjádření je možné učinit pouze ve 

vztahu ke konkrétnímu případu. Ačkoli se tedy tyto cíle mohou případ od případu lišit, 

v obecné rovině by se nejčastěji jednalo  např. o to, že pacient přežije, bude vyléčen, 

nebude trpět trvalými následky.  

5.2 Modelové situace 

Pro další úvahy se nyní pokusím, s ohledem na výše uvedené, nastínit určité 

modelové situace, ke kterým může v průběhu procesu poskytování zdravotní péče dojít 

a které se pak mohou stát předmětem soudního sporu. Představme si tedy několik 

pacientů přicházejících do zdravotnického zařízení s různými zdravotními obtížemi, 

jejichž konkrétní obsah není v tomto případě až tak důležitý jako to, jak se s nimi, 

pohledem statistik, dokážou zdravotničtí pracovníci vyrovnat. Jelikož v souvislosti 

s řešenou problematikou nemá zvláštní význam řešení situací, kdy nedojde ke vzniku 

škody na zdraví nebo k nějakému pochybení ze strany zdravotnických pracovníků, 

předpokládejme, že situace každého z níže uvedených pacientů je v tomto ohledu 

nějakým způsobem problematická a jde tedy, v souladu s výše uvedeným, o posouzené 

existence příčinného vztahu. 

Pacienti A a B přichází s progresivní nemocí, u které je ovšem při okamžitém 

zahájení léčby postupem lege artis 100% pravděpodobnost dosažení žádaného výsledku. 
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Pacienti C, D a E naopak vyhledali lékařskou pomoc ve chvíli, kdy i okamžité zahájení 

léčby lege artis dává pouze 80% naději na dosažení žádaného výsledku. Pro lepší 

představu možných alternativ lze využít níže uvedené, do určité míry zjednodušené, 

schéma, které vychází z předpokladu dvou základních výchozích situací. Jedná se 

jednak o situace, kdy pacient přichází do kontaktu se zdravotnickými pracovníky ve 

chvíli, kdy je pravděpodobnost dosažení žádaného výsledku při postupu lege artis 

prakticky 100% (pacienti A a B). Zjednodušení v tomto případě spočívá v tom, že, jak 

je uvedeno výše, označení čehokoli za 100% jisté je v zásadě nemožné, neboť vždy 

existuje určitá, byť marginální, pochybnost, kterou nelze vyloučit. Nicméně vzhledem 

k tomu, že běžně je takováto pravděpodobnost za 100% označována
117

, je takto použita 

zde. Druhou skupinou situací jsou vlastně všechny ostatní, tedy ty, kdy je 

pravděpodobnost dosažení žádaného výsledku postupem lege artis menší. Jako tato 

pravděpodobnost je pro účely níže uvedeného schématu zvolená pravděpodobnost 80%, 

ačkoli je zřejmé, že se jedná pouze o jednu z možností, pro které ale, v souvislosti se 

zvažovanými variantami dalšího průběhu, platí, do určité míry
118

, to stejné (pacienti C, 

D, E). 

Procenta ve schématu tedy, jak již bylo řečeno, vyjadřují pravděpodobnost 

dosažení žádaného výsledku za předpokladu, že budou okamžitě zahájeny kroky dle 

postupu lege artis. Další úroveň pak vyjadřuje, jestli bylo lege artis (po celou dobu, ve 

všech aspektech) skutečně postupováno, přičemž v případech, kdy ne, se možný vývoj 

větví ještě jednou, a to podle toho, zda non lege artis postup spočívá v konání nebo 

opomenutí. Na závěr je uvedeno, zda k žádanému výsledku došlo či nikoli. 

                                                           
117

 Např. usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. I ÚS 1919/08. 
118

 V českém civilním procesu je, vhledem k požadavku na bezpečné prokázání příčinné souvislosti, 

nerozhodné, zda byla statistická šance např. 80% nebo 50%. Naopak při zvažovaném principu převažující 

pravděpodobnosti, jak je aplikován v anglosaských právních systémech, by tento údaj měl větší význam, 

přičemž hraniční hodnotou, která by oddělovala situace, které by měly v případném budoucím sporu 

alespoň teoretickou šanci na úspěch od těch, které by tuto šanci neměly, by bylo 50%, resp. 51%. 
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Schéma  

 

 Pro větší názornost a účely dalšího výkladu je vhodné k jednotlivým 

modelovým pacientům přiřadit alespoň relativně konkrétní situace, které by odpovídaly 

skutkovým okolnostem naznačeným ve schématu. U pacienta A lze uvažovat o případu, 

kdy během celkem rutinní operace dojde k chybě operatéra (lege artis v užším smyslu) 

v jejímž důsledku pacient zemře (např. nechtěné poškození tepny). Pro případ pacienta 

B lze uvažovat o situaci, kdy lékaři včas neposlali pacienta na specializované 

pracoviště, kde by mu mohla být poskytnuta adekvátní péče, která by vzniku škody ve 

stejném rozsahu zabránila.
119

 Pacient C představuje např. všechny pacienty, kteří své 

nemoci podlehnou i přesto, že jim byla ve všech odhledech poskytnuta léčba lege artis 

                                                           
119

 Jedná se o inspiraci již výše zmíněným případem (který lze zařadit do skupiny případů spadajících pod 

model pacienta B), kterým se zabýval Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 30. 1. 2008, sp.zn. 25 Cdo 

5/2006. Nejvyšší soud se zde ztotožnil se závěry odvolacího soudu, když potvrdil, pro vyvození 

občanskoprávní odpovědnosti klíčovou skutečnost, totiž že: „Škoda na zdraví žalobce spočívající 

v trvalých následcích způsobených otokem mozku, je v příčinné souvislosti s tímto pochybením, neboť 

nebýt tak dlouhého časového odstupu od příznaků otoku mozku do rozhodnutí o přeložení žalobce na 

odborné pracoviště, nemusela by škoda vzniknout vůbec nebo by následky na zdraví žalobce nebyly tak 

závažné.“ (lze se domnívat, že zvýrazněné znamená, že, za předpokladu respektování požadavku 

bezpečného prokázání příčinné souvislosti, soud uzavřel, že je 100% jisté, že při postupu lege artis by 

škoda ve stejném rozsahu nevznikla – modelový případ pacienta B z tohoto předpokladu vychází).  
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(jejich šance na vyléčení byla již od počátku, snížena, respektive nižší než 100%). 

V těchto případech nemá cenu dále se příčinnou souvislostí zabývat, neboť není naplněn 

jiný odpovědnostní předpoklad (protiprávnost). U pacienta D by se dalo vycházet ze 

situace, kdy lékař pacientovi předepíše nesprávný lék, přičemž by se mohlo uvažovat i 

dál, totiž že se u jednoho z pacientů jedná o lék neúčinný (který zdravotní stav nezlepší, 

ale ani nezhorší), u druhého o lék, který zdravotní stav přímo zhorší.  

Nakonec pro pacienta E je opět možné využít modifikaci
120

 jednoho z případů 

řešeného českými soudy (a zmíněných výše), kdy se částí sporu, týkající se náhrady 

nákladů řízení, zabýval i Ústavní soud.
121

 Jednalo se o případ pacientky, u které došlo 

ke zpožděné diagnóze rakoviny děložního hrdla (nemoci pacientka následně podlehla), 

přičemž znaleckými posudky byl postup lékařky, která opakovaně pacientku 

vyšetřovala a která se tak na oddálení diagnózy významným způsobem podílela, jako 

non lege artis postup. Občanskoprávní odpovědnost však přesto nebyla dovozena, neboť 

nedošlo k prokázání příčinné souvislosti mezi jednáním lékařky a smrtí pacientky. 

Vzhledem ke kontextu celého případu Ústavní soud pokládal za vhodné vyjádřit se i ke 

skutečnostem, které nebyly předmětem jeho přezkumu, včetně požadavku obecných 

soudů na bezpečné prokázání příčinné souvislosti, když se vyslovil, že: „Závěry 

nalézacího soudu stran „stoprocentního“ prokázání objektivní příčinné souvislosti se 

jeví Ústavnímu soudu jako nereálné, neboť nedosažitelné a neudržitelné. Určovat 

v lékařských postupech jednoduchý vztah příčiny a následku je samo o sobě velmi 

obtížné. Zásah lékaře vlastně sám o sobě mění „přirozený běh věcí“ v lidském těle, 

zasahuje do komplexních vztahů příčin a následků. I v případě aktivního jednání lékaře, 

který zvolí určitý 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. Prokázat, že 

právě a pouze toto opomenutí tvoří se škodlivým důsledkem ničím nenarušený vztah, je 

v podstatě nemožné. V důsledku toho je výrazně oslabeno postavení poškozeného. (…) 

Vzhledem k tomu, že pojem příčinná souvislost není právními předpisy v ČR nijak 

definován, nic nebrání judikatuře českých soudů, aby požadavek „stoprocentně“ 

                                                           
120

 Modifikace spočívá v rozdílném procentuálním vyjádření počáteční šance na dosažení žádaného 

výsledku, kdy pro modelového pacienta E je v návaznosti na schéma uvažováno o počáteční 80% šanci. 
121

 Již zmiňované usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08. 
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prokazované příčinné souvislosti přehodnotila a přijala adekvátnější a realističtější 

výklad „způsobení škody“, který by vyrovnával slabší postavení poškozených.“  

V návaznosti na vše výše uvedené se lze vrátit k modelovým pacientům a 

zvažovat, jaké by byly jejich šance na úspěch ve sporech o náhradu škody na zdraví. 

S ohledem na to, že požadavek bezpečného prokázání příčinné souvislosti (který de 

facto přestavuje 100% jistotu) je českými soudy stále relativně často aplikován, je 

zřejmé, že úspěšný může být zásadně jen ten žalobce, který prokáže, že v daném 

případě byla šance na dosažení žádaného výsledku při postupu lege artis prakticky 

rovna 100%. Jestliže totiž nelze prokázat např. to, že by se pacient při postupu lege artis 

se 100% jistotou uzdravil, nelze se 100% jistotou prokázat ani to, že příčinou jeho 

„neuzdravení se“ byla skutečnost, že bylo postupováno non lege artis. Proto by alespoň 

teoretickou možnost úspěchu v případném sporu měli (za současného převažujícího 

stavu a za respektování takto „nastavené“ požadované míry důkazu) pouze pacienti A a 

B.
122

  Naopak úspěch ve sporu pacientů D a E je, dle mého názoru, již od počátku 

vyloučen (u pacienta D v obou zvažovaných variantách). V těchto případech totiž nelze 

vznik újmy vyloučit ani za předpokladu, že by bylo lege artis postupováno. Vzhledem 

k tomu, že právě srovnání skutečného průběhu situace, kdy lege artis postupováno 

nebylo, s hypotetickým průběhem, kdy by k pochybení nedošlo, respektive zvažování 

pravděpodobnosti dosažení žádaného výsledku za předpokladu, že by v dané situaci 

bylo postupováno lege artis, je pro dovození odpovědnosti žalovaného jedním 

z klíčových nástrojů, nelze se ani domnívat jinak. Praxe českých soudů, které se 

opakovaně zásadně přiklání na stranu žalovaného v případech, kdy nebyla existence 

příčinné souvislosti postavena najisto, eventuálně bezpečně prokázána (ačkoli 

k prolomení této zásady postupně dochází) tento závěr potvrzuje. 

5.3 Alternativy požadavku bezpečného prokázání příčinné souvislosti  

Domnívám se, v souladu se závěry Ústavního soudu, že automatické vyloučení 

značného množství konkrétních situací z okruhu případů, kdy je možné občanskoprávní 

odpovědnost vyvozovat, přičemž toto vyloučení je častokrát založené na objektivní 

                                                           
122

 Což v případě pacienta B potvrzuje i konkrétní případ, nepřevezení pacienta na specializované 

pracoviště, kdy byla občanskoprávní odpovědnost dovozena (rozsudek Nejvyššího soudu  ze dne 30. 1. 

2008, sp.zn. 25 Cdo 5/2006). 
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nemožnosti prokázání příčinné souvislosti na hranici praktické jistoty
123

, je nežádoucí a 

dlouhodobě pravděpodobně i neudržitelné. Na rozdíl od Ústavního soudu bych ale 

řešení nehledala v přijetí koncepce ztráty šance. Vzhledem k závěrům uvedeným 

v kapitole věnující se koncepci ztráty šance se nedomnívám, že by bylo ideální 

takovýmto způsobem snížit požadovanou míru pravděpodobnosti nutné k prokázání 

existence příčinné souvislosti (protože ačkoli jsou teorie ohledně koncepce ztráty šance 

různé a vždy je sice formálně alespoň v některé části procesu založených na tomto 

principu určitá vyšší pravděpodobnost požadována, účelem je vždy, „obejití“ 

požadované míry důkazu o existenci příčinné souvislosti, ať už 51% nebo 100%, 

přičemž hranice alespoň 1% prokázané „ztracené šance“ se ve svém důsledku, dle mého 

názoru, projeví nejvíce právě v požadavku na míru prokázání příčinné souvislosti, čímž 

ji, i když nepřímo, neboť formálně se vztahuje k něčemu jinému, sníží právě na tuto, 

1%, hranici).
124

  

Mnohem přijatelněji se, dle mého názoru, jeví koncepce založená na 

pravděpodobnostním přístupu k hodnocení důkazů, která by s sebou přinesla snížení 

míry důkazu požadované pro prokázání existence příčinné souvislosti, a to ideálně na 

hodnotu pohybující se mezi převažující pravděpodobností (51%) a praktickou jistotou 

(100%), eventuálně na hodnotu 51% (což by znamenalo přijetí principu převažující 

pravděpodobnosti). Ačkoli i tato koncepce může být podrobována kritice, dle mého 

názoru se jedná o řešení spravedlivější, které by bralo v potaz přirozeně omezené 

možnosti prokázání existence příčinného vztahu. Stejně tak by byly zohledněny situace, 

kdy například pacient s 90% výchozí šancí na přežití (konkrétní číslo by záleželo na 

požadované míře důkazu, viz dále) zemře, přičemž postup ošetřujícího zdravotnického 

personálu by byl znalci shledán jako non lege artis postup. Vzhledem k již několikrát 

opakované složitosti příčinných vztahů v souvislosti s poškozením lidského zdraví a 

poskytováním zdravotní péče je takovéto rozšíření žádoucí, neboť jinak by nebylo 

možné vyvodit odpovědnost za jakýkoli non lege artis postup v případech, kdy jsou 

pacientovi šance na dosažení žádoucího výsledku nižší než 100%
125

, přičemž je zřejmé, 
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 Což je dáno kombinací mnoha faktorů diskutovaných v této práci (např. složitost a komplexnost 

moderní medicíny, relativní nevyzpytatelnost reakcí lidského organismu, „přirozená“ progrese nemoci a 

další). 
124

 Jedná se o zjednodušení, teoreticky nelze vyloučit, že v určitých případech by zde uvedené neplatilo. 
125

 Obdobně lze uvažovat o každé hraniční míře důkazu. Zastánci koncepce ztráty šance mohou na 

stejném základu kritizovat princip převažující pravděpodobnosti. Srov. LUNTZ, H. Loss of chance. In: 
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že i v řadě jiných situací je na místě se domnívat, že pochybení ze strany zdravotníků 

mělo na vznik negativního následku vliv (jedná se zejména o situace, kdy statistické 

šance pacienta na dosažení žádaného výsledku byly relativně vysoké, přičemž tohoto 

výsledku nebylo dosaženo a postup zdravotnického personálu byl označen jako non lege 

artis postup). Tímto řešením by se otevřela alespoň teoretická možnost úspěchu ve 

sporu i pro pacienty D a E.
126

   

V návaznosti na výše uvedené je možné říct, že požadovaná míra důkazu 

prokázání existence příčinné souvislosti prakticky odpovídá výchozí šanci pacienta na 

dosažení žádaného výsledku, přičemž odchylky jsou možné v souvislosti se zásadou 

volného hodnocení důkazů. Záleží tedy na tom, jak je požadovaná míra důkazu 

nastavena. Od této hranice se pak odvíjí rozdělení pacientů (za předpokladu naplnění 

zbývajících odpovědnostních předpokladů, tedy obecně protiprávnosti, zavinění, škody) 

na ty, kteří v eventuálních budoucích sporech o náhradu škody na zdraví mají alespoň 

teoretickou šanci na úspěch a na ty, kteří tuto šanci již od počátku nemají.  

5.4 Prolomení požadavku bezpečného prokázání příčinné souvislosti 

v české judikatuře 

Jak již bylo uvedeno výše, i přes, českými soudy přísně nastavený a zatím stále 

zřejmě i převážně aplikovaný, požadavek bezpečného prokázání existence příčinné 

souvislosti, objevují se i rozhodnutí soudů ve sporech o náhradu škody na zdraví, kdy 

byla odpovědnost vyvozena bez ohledu na to, že objektivní jistota o existenci příčinné 

souvislosti nebyla v konkrétních případech stoprocentní.  

Jako relativně nový příklad prolomení zásady prokázání existence příčinné 

souvislosti najisto, lze uvést případ, kdy byl zdravotnickému zařízení vytýkán 

nesprávný léčebný postup spočívající v neprovedení předepsaného preventivního 

opatření (v souladu s platným metodickým opatřením ministerstva zdravotnictví), 

                                                                                                                                                                          
Freckleton, I., Medelson, D., Editors. Causation in law and medicine. Aldershot, UK : Darmouth 

Publishing Company, 2002: „Otherwise, according to those who believe that the law of torts operates as 

a signifiant deterrent, medical practitioners can be as negligent as they like when treating seriously ill 

patients who have less than a 50 percent chance of survival, since the doctors would never be liable if the 

patient did not survive.“ (Citováno v TIBALLS, J. Loss of chance: a new development in medici 

negligence law. The Madical Journal of Australia. August 2007, 187 (4), s. 233-235 [cit. 14. 3. 2013]. 

Dostupné také z WWW: <http://mja.com.au/journal/2007/187/4/loss-chance-new-development-medical-

negligence-law>).   
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 Tato možnost by se vztahovala na modelového pacienta E s počáteční šancí 80% (viz schéma), ne na 

konkrétní pacientku, jejíž případ byl použit jako vzor (respektive by záleželo na tom, jak by její konkrétní 

statistické šance vyhodnotili znalci). 

http://mja.com.au/journal/2007/187/4/loss-chance-new-development-medical-negligence-law
http://mja.com.au/journal/2007/187/4/loss-chance-new-development-medical-negligence-law
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kterým se v daném případě rozuměla aplikace očkovací látky novorozenci, jehož matka 

trpěla chronickou hepatitidou typu B, o čemž byl zdravotnický personál informován. 

Novorozenec (žalobce a) následně hepatitidou B onemocněl.
127

 Znalci se k otázce 

přenosu viru z matky na dítě vyjádřili, že je možné, že k přenosu došlo během 

těhotenství, při porodu nebo po porodu, přičemž za předpokladu, že by k přenosu došlo 

již v průběhu těhotenství, nešlo by ani včasnou aplikací očkovací látky onemocnění u 

žalobce a) zabránit. Přesný okamžik přenosu infekce pak nebylo možné stanovit.    

Případem se v prvním stupni zabýval Okresní soud v Kolíně, který sice shledal 

postup ošetřujícího lékaře jako non lege artis, nicméně v souladu s požadavkem 

bezpečného prokázání příčinné souvislosti žalobu zamítl, neboť v důsledku nemožnosti 

určení přesného okamžiku přenosu infekce nebylo možné vyloučit, že by k onemocnění 

žalobce nedošlo i při postupu lege artis (jistota ohledně existence příčinné souvislosti 

tak nebyla stoprocentní). 

Krajský soud v Praze, jakožto soud odvolací, nicméně existenci příčinné 

souvislosti mezi postupem ošetřujícího lékaře a škodou na zdraví žalovaného a) dovodil 

(a to i přesto, že z medicínského hlediska nebylo možné jednoznačně určit, kdy přesně 

k přenosu viru z matky na dítě došlo), neboť, dle názoru soudu, by onemocnění žalobce 

a) mohlo být včasným očkováním s největší pravděpodobností zabráněno (soudu tak 

jako potřebná míra důkazu prokázání existence příčinné souvislosti stačila „největší 

pravděpodobnost“, ne stoprocentní jistota). 

Pro úplnost (ačkoli celý spor je pro zjednodušení popsán pouze v základních 

rysech) je ještě nutné uvést, že žalovaný podal proti rozsudku odvolacího soudu, pokud 

jím byl změněn rozsudek soudu prvního stupně dovolání. To bylo ale Nejvyšším 

soudem odmítnuto, neboť směřovalo proti rozhodnutí, proti němuž nebylo přípustné. 

Pro demonstraci toho, že se nejedná o případ ojedinělý, je možné uvést další 

medicínsko-právní spory, kdy soudy ustoupily požadavku najisto postavené existence 

příčinné souvislosti. Jde např. o případ pacientky, která žalovala zdravotnické zařízení o 

náhradu škody na zdraví, která ji vznikla, jak tvrdila, v důsledku opomenutí lékařů při 

diagnostikování, samotném zákroku (operace slepého střeva) a pooperační péči.
128
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 Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 14. 6, 2011, sp. zn. 23 Co 24/2011, přičemž dovolání 

podané žalovaným bylo odmítnuto usnesením Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2013, sp. zn. 25 Cdo 

173/2012. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1062/2002. 
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Ačkoli se jednalo o komplexní a složitý případ, pro účely řešené otázky je možné 

uzavřít, že během procesu bylo soudy uvažováno o požadavku bezpečného prokázání 

příčinné souvislosti (když soud odvolací, Krajský soud v Plzni, vyslovil, že nestačí 

pouhá pravděpodobnost její existence), aby nakonec Nejvyšší soud z provedených 

důkazů dovodil, že: „(…) dehydratace organismu první žalobkyně byla s největší 

pravděpodobností vyvolávajícím činitelem akutního selhání ledvin“, přičemž tato 

pravděpodobnost stačila k tomu, aby soud uzavřel, že poškození zdraví žalobkyně je 

v příčinné souvislosti s pooperační péčí zdravotnického personálu žalovaného 

zdravotnického zařízení (nedostatečný přísun tekutin a následná dehydratace), které 

bylo navíc soudem shledáno jako málo profesionální a neúplné. 

Posledním příkladem, který zde bude v souvislosti s prolomením požadavku na 

bezpečné prokázání příčinné souvislosti uveden, je opět případ nezletilého žalobce, 

který se domáhal náhrady za ztížení společenského uplatnění, k němuž mělo dojít, jak 

tvrdila žaloba, v důsledku nesprávného postupu při poskytování zdravotní péče 

žalobcově matce během porodu.
129

 Soud v prvním stupni, stejně jako soud odvolací 

vycházely ze znaleckých posudků, když dovodily, že k poškození zdraví žalobce došlo 

v důsledku hypoxie. Okresní soud v Pelhřimově shledal žalovanou odpovědnou 

k náhradě škody na základě § 415, když její prevenční povinnost byla porušena 

nepřítomností lékaře u rodičky v rozhodující dobu a s tím související neučinění v úvahu 

připadajících opatření k rychlému ukončení porodu. Odvolací soud rozsudek soudu 

prvního stupně potvrdil. Vycházel shodně z toho, že v kritickou dobu nebyla učiněna 

žádná opatření k řešení nastalé situace, přičemž tímto způsobená časová prodleva vedla 

k rozvoji hypoxie plodu, která byla na základě znaleckých posudků označena jako 

příčina poškození zdraví žalobce. Otázka, kterou si soudy nepoložily, ovšem která je 

v souvislosti se stoprocentním prokázáním příčinné souvislosti klíčová, spočívá v tom, 

jaká by byla pravděpodobnost nepoškození zdraví žalobce (dosažení žádaného 

výsledku) v případě, že by bylo postupováno lege artis? Jak bylo vysvětleno na 

modelových případech uvedených výše, jenom za předpokladu, že by se tato 

pravděpodobnost nepoškození zdraví žalobce rovnala 100%, bylo by možné najisto 

dovodit existenci příčinné souvislosti. Vzhledem k tomu, že se soud touto otázkou 
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 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočka v Táboře, ze dne 15. 8. 2008, sp. zn. 15 

Co 46/2008, přičemž dovolání bylo odmítnuto usnesením Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2009, sp. zn. 25 

Cdo 216/2009. 
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náležitě nevypořádal, přičemž se lze domnívat, že by se mu s takto vysoce nastaveným 

standardem ani nemohlo povést, neboť znalecké posudky naznačovaly i jiné možné 

příčiny, lze uzavřít, že i v tomto případě došlo k ad hoc snížení požadované míry 

důkazu na prokázání příčinné souvislosti. Dovolání žalované bylo Nejvyšším soudem 

odmítnuto. 

V návaznosti na výše uvedené judikáty (v kombinaci s citovaným nálezem 

Ústavního soudu) je tedy možné uzavřít, že k prolomení požadavku bezpečného 

prokázání příčinné souvislosti již v praxi dochází. Komplikovaná realita a komplexnost 

medicínsko-právních sporů, spolu se snahou o spravedlivé možnosti pro často na zdraví 

fatálně poškozené žalobce, dovedla soudy k vydávání rozhodnutí na základě „pouhé“ 

vysoké pravděpodobnosti, namísto jistoty, o existenci příčinné souvislosti. Je tak 

zřejmé, že v určitých případech jsou soudy ochotny vyjít alespoň do určité míry 

žalobcům vstříc a netrvají na přísných formálních požadavcích. S ohledem na to, že 

bezpečné prokázání příčinné souvislosti je z podstatné části otázkou judikaturní, lze 

možná v uvedených rozhodnutí vidět určitou naději do budoucna, kdy by bylo jistě 

žádoucí požadovanou míru důkazu, minimálně u tohoto aspektu odpovědnosti za škodu 

na zdraví, trvale snížit. Jestli k tomu ale skutečně dojde a uvedené judikáty představují 

pouze jedny z prvních z celé řady dalších na stejném principu založených rozhodnutí, 

nebo zda se jedná pouze o výjimky z jinak obecně stále ještě aplikovaného požadavku 

najisto postavené příčinné souvislosti, je otázkou do jisté míry spekulativní. V kontextu 

této práce a argumentů zde uvedených se ale domnívám, že změna v majoritní 

rozhodovací praxi českých soudů v medicínsko-právních sporech o náhradu škody na 

zdraví, která spočívá v odstranění požadavku na bezpečné prokázání příčinné 

souvislosti, je nevyhnutelná.  
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Závěr 

Jak bylo naznačeno výše, je zřejmé, že otázka prokazování, respektive samotné 

existence příčinné souvislosti ve sporech o náhradu škody na zdraví, představuje 

problematiku širokou a poměrně komplikovanou, která se i v současné době neustále 

vyvíjí a mění. Příčinná souvislost jakožto institut hmotného práva je definována právní 

teorií i judikaturou, přesto, zejména vzhledem ke své relativní abstraktnosti, představuje 

v civilních sporech o náhradu škody na zdraví (i když nejenom v nich) jeden 

z klíčových předmětů dokazování, přičemž její existenci je, za respektování pravidel a 

standardů českého civilního procesního práva, často velmi složité prokázat.   

Příčinná souvislost představuje, spolu s protiprávností, škodou a zaviněním, 

jeden z elementárních předpokladů občanskoprávní odpovědnosti za škodu. V praxi to 

tedy, zjednodušeně řečeno, znamená, že obecná odpovědnost subjektu za škodu (vedle 

níž existují další např. objektivní odpovědnost dle § 421a OZ, která předpoklady 

odpovědnosti do jisté míry modifikuje) nemůže být vyvozena v případech, kdy nedošlo 

k naplnění všech těchto odpovědnostních předpokladů, respektive tyto nebyly v průběhu 

civilního řízení prokázány.  

V souvislosti s novým občanským zákoníkem bylo vhodné zmínit zejména to, že 

přináší změnu v chápání pojmu „škoda“ a opouští spojení „náhrada škody na zdraví“. 

Namísto toho poškození zdraví chápe jako nemajetkovou újmu a mnohem důsledněji 

odděluje a respektuje rozdíly mezi majetkovou a nemajetkovou újmou, přičemž toto 

řešení lze přijmout jako správné. Vedle toho nový občanský zákoník limituje dosud 

velmi široce pojímanou objektivní odpovědnost za škodu způsobenou věcí, když nově 

dochází k posunu od způsobení škody okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje 

nebo věci, ke škodě způsobené vadou věci.  

V medicínsko-právních sporech je s protiprávností neodmyslitelně spojen pojem 

lege artis, respektive non lege artis, přičemž širší chápání jeho obsahu může mít význam 

zejména ve sporech, kdy by v případě užšího chápání pojmu lege artis bylo obtížné najít 

a prokázat právně relevantní příčinu následku, respektive příčinnou souvislost mezi 

nimi. Takovými spory jsou např. ty, kde došlo k poškození zdraví v důsledku pochybení 

v oblasti koordinace léčebného postupu nebo komunikace mezi zdravotníky, eventuálně 

spory, kdy k poškození zdraví došlo v důsledku lege artis postupu v užším smyslu 
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provedeného bez informovaného souhlasu pacienta a za současné neexistence některého 

ze zákonných důvodů.   

V souvislosti s českými soudy dlouhodobě přijímaným standardem bezpečného 

prokázání existence příčinné souvislosti pak do popředí vystupuje otázka objektivní 

nemožnosti jejího prokázání ve sporech s komplikovanými skutkovými okolnostmi, kde 

neexistuje jednoduchý vztah příčiny a následku a kde tak není ani po provedeném 

dokazování vždy zcela zřejmé, jaké příčiny, a jakou měrou, se na vzniku škody 

podílely. S ohledem zejména na tuto často objektivní nemožnost, se lze domnívat, že 

takto nastavený standard ve svém důsledku, minimálně ve sporech o náhradu škody na 

zdraví, představuje významný zásah do spravedlivého rozložení procesních povinností 

stran sporu. Tato skutečnost se stává stále očividnější a postupně se začínají objevovat 

rozhodnutí různých českých soudů, která princip najisto postavené existence příčinné 

souvislosti ve sporech o náhradu škody prolamují.   

Je tedy možné, že v budoucnu dojde k obecnému snížení míry důkazu 

požadované pro prokázání existence příčinné souvislosti, přičemž tato změna je více 

než žádoucí, a proto lze jen doufat, že se právě tímto naznačeným směrem budou soudy 

ve svých rozhodnutích ubírat. Inspiraci pro takové řešení lze hledat například 

v zahraničních právních řádech, kdy je možné jako příklad uvést australské právo a 

judikaturu tamních soudů, přičemž prostor k zamyšlení vytváří zejména skutečnost, že 

australské soudy vyvozují odpovědnost v medicínsko-právních sporech nejenom na 

základě koncepce převažující pravděpodobnosti, ale i na základě koncepce ztráty šance. 

V této souvislosti se pak může nabízet otázka, na jak velké snížení požadované míry 

důkazu by byly eventuálně ochotny přistoupit české soudy. Vzhledem k faktu, že ještě 

pořád je zřejmě převažujícím požadavkem na prokázání příčinné souvislosti v českém 

civilním procesu její postavení najisto, přičemž k prolomení tohoto požadavku teprve 

postupně, i když ne ojediněle, dochází, nelze se pravděpodobně domnívat jinak, než se 

jedná o evoluci, ne revoluci, tedy že míra důkazu bude snižována postupně, jestli vůbec 

obecně a ne pouze ad hoc, přičemž nelze očekávat žádné velké „skoky“ ve standardu 

požadovaného pro její prokázání. Jako zatím přijatelné a v judikatuře soudů naznačené 

řešení se nejspíš jeví „největší pravděpodobnost“, která sice opouští nastavených 100%, 

nicméně k principu převažující pravděpodobnosti (nebo dokonce ke koncepci ztráty 

šance, což lze označit za skutečnost pozitivní) se zatím výrazně nepřibližuje.  
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Seznam zkratek 

BGB – Bürgerliches Gesetzbuch (německý občanský zákoník) 

NOZ – z.č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník 

OSŘ – z.č. 199/1963 Sb., občanský soudní řád 

OZ – z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

ZPZL – z.č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 

ZSS – z.č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách 
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Resumé 

 Diplomová práce se zabývá problematikou příčinné souvislosti ve sporech o 

náhradu škody na zdraví se zaměřením na oblast poskytování zdravotní péče. 

 Diplomová práce se skládá z pěti kapitol, které jsou dále členěny. První kapitola 

v podstatě popisuje tři z předpokladů odpovědnosti za škodu na zdraví: škodu, 

protiprávnost a zavinění. Tato kapitola se zaměřuje především na protiprávnost a 

analyzuje pojem lege artis. Diskutován je zde také informovaný souhlas pacienta.  

 Druhá kapitola se zabývá příčinnou souvislostí, jakožto čtvrtým z předpokladů 

odpovědnosti za škodu na zdraví dle českého práva. Tato kapitola je rozdělena do dvou 

částí, z nichž každá je věnována různým aspektům příčinné souvislosti. 

 Třetí kapitola poskytuje charakteristiku některých z relevantních institutů 

civilního práva procesního jako např. důkazní břemeno, míru důkazu nebo zásadu 

volného hodnocení důkazů. Jedna z jejích částí pak zdůrazňuje význam znalců, 

respektive znaleckých posudků v obdobných typech sporů. 

 Čtvrtá kapitola se zabývá australským přístupem k řešení medicínsko-právních 

sporů se zaměřením na koncepci ztráty šance. Čtvrtá kapitola tak nabízí možnost 

alespoň částečného srovnání dvou odlišných právních systémů (českého a australského). 

Tato kapitola je rozdělena na sedm částí, přičemž v prvních pěti jsou uvažovány otázky 

míry důkazu požadované australským právem a, především v teoretické rovině, také 

aspekty a podstata koncepce ztráty šance. Jedna ze zbývajících částí se pak zabývá třemi 

konkrétními medicínsko-právními spory. 

 Pátá kapitola se zabývá konkrétními problémy spojenými s příčinnou souvislostí 

ve sporech o náhradu škody na zdraví a mírou důkazu požadovanou pro prokázání její 

existence požadovanou českými soudy. Pátá kapitola se skládá ze čtyř částí. První 

z nich popisuje účel procesu poskytování zdravotní péče, druhá se pokouší o nastínění 

různých problémů objevujících se v souvislosti s častým požadavkem českých soudů na 

bezpečné prokázání příčinné souvislosti. Ve třetí části jsou navrhována možná 

alternativní řešení v přístupu ke stanovení potřebné míry důkazu a zároveň zde dochází 

ke shrnutí a vyhodnocení některých závěrů učiněných v předešlých částech této 

diplomové práce. Čtvrtá část se pak zaměřuje na některé ze současných českých 

judikátů, kde již k prolomení požadavku najisto prokázané příčinné souvislosti 



 
 

v medicínsko-právních sporech o náhradu škody na zdraví došlo. Pátá kapitola jako 

celek tak diplomovou práci uzavírá také úvahami de lege ferenda. 

 



 
 

Abstract 

 The thesis deals with the issue of causal link in disputes over compensation of 

damage to health with focus on medical care.  

 The thesis consists of five chapters, which are further divided into parts. Chapter 

One basically describes three of the preconditions of the liability for damage to health: 

damage, the violation of the legal obligation and fault. This chapter mainly focuses on 

the violation of the legal obligation and analyses the term lege artis. An informed 

consent of the patient is also discussed. 

 Chapter Two deals with causal link (causality) as it is fourth and last of the 

essential preconditions of the liability for damage to health in Czech civil law. Chapter 

Two consists of two parts, each of them examines various aspects of causality. 

 Chapter Three characterizes some of the relevant institutes of civil proceedings 

such as burden of proof, standard of proof or free evaluation of evidence. One of the 

five parts of this chapter points out the importance of the expert evidence in this type of 

cases. 

Chapter Four analyses Australian approach to the medical negligence cases with 

focus on the doctrine of the loss of chance. Chapter Four provides opportunity to 

partially compare two different legal systems (Czech and Australian). This chapter is 

divided into seven parts. First five parts attempts to deal with questions of standard of 

proof required by Australian law and theoretical aspects of the doctrine of the loss of 

chance. One of the remaining parts concentrates on three relevant cases.  

Chapter Five explores specific problems connected with the issue of the causal 

link in disputes over compensation of damage to health and the standard of proof 

required by Czech courts. Chapter Five consists of four parts. Part one describes the 

purpose of the medical care, part two attempts to show various difficulties associated 

with courts requirement of 100% proof of causality. Part three proposes some 

suggestions of alternative approaches to the required burden of proof and summarizes 

some of the findings of this thesis. Part four focuses on recent Czech judicature where 

the 100% proof of causality was not required. Chapter Five concludes with suggestions 

de lege ferenda. 



 
 

PROBLEMATIKA PŘÍČINNÉ SOUVISLOSTI VE SPORECH O NÁHRADU 

ŠKODY NA ZDRAVÍ 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Příčinná souvislost 

Škoda na zdraví 

Občanskoprávní odpovědnost 

 

 

THE ISSUA OF CAUSAL LINK IN DISPUTES OVER COMPENSATION OF 

DAMAGE TO HEALTH  

 

KEY WORDS 

Causal link 

Damage to health 

Civil liability 


