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I. ÚVOD 

Snad pro každého člověka je tou nejvyšší hodnotou jeho život, potažmo jeho 

pevné zdraví, které je pro kvalitní život nezbytným předpokladem. Není pochyb o tom, 

že, ačkoli zdraví lidé mají tendenci ve svém rychlém životním tempu vnímat dobrý 

zdravotní stav jako něco, co je dáno a zaručeno, může se vše změnit v opak v jediném 

okamžiku. V důsledku toho se poté člověk stává pacientem, příjemcem rozličných 

zdravotních služeb, jejichž cílem je prostřednictvím poskytované zdravotní péče vyléčit, 

zmírnit důsledky nastalé nemoci, tišit pacientovo utrpení a mnoho dalšího. Lidské tělo 

je však mimořádně složitý výtvor přírody, každé je originálem se svými specifiky a 

individuálními odlišnostmi a ani dnešní moderní medicína se všemi svými 

průlomovými možnostmi a postupy nemusí být schopna dosáhnout kýženého uzdravení, 

ačkoli očekávání na ni kladená jsou vysoká. A dokonce, naopak, může dojít k situaci, 

kdy právě v důsledku pochybení, která při poskytování zdravotní péče nastanou, se 

zdraví pacienta zhorší a nastane újma na jeho zdraví či v krajním případě na jeho životě. 

Právo na život a v něm imanentně obsažené právo na zdraví a zachování tělesné 

integrity, mezi základními subjektivními právy každého jednotlivce ta nejstěžejnější, 

jsou absolutními základními právy
1
, odedávna pod obzvláštní ochranou práva, i dnes 

zdůrazňována a prioritně chráněna.  

Rekodifikace soukromého práva účinná od 1.1.2014 v tomto trendu navazuje na 

dosavadní podobu soukromého práva
2
, pokračuje a svým důrazem na autonomii 

jednotlivce ji prohlubuje. Toto, ve spojení s novodobou tendencí pacientů do značné 

míry se ve vztahu k poskytovatelům zdravotní péče emancipovat, tedy posun od 

paternalistického postavení lékaře vůči svému pacientovi směrem k rovnocennému 

poměru obou stran, zřejmě povede k nárůstu případů, kdy újma na zdraví pacienta 

vzniklá v souvislosti s poskytovanou zdravotní péčí nebude ponechána bez odezvy a 

oprávněné nároky poškozených pacientů, plynoucí z odpovědnosti za újmu na zdraví 

nebo odpovědnosti za újmu na osobnostních právech pacienta, budou uplatněny soudní 

cestou. 

                                                           
1
 Viz nález Ústavního soudu ze dne 27.9.2006, sp. zn. Pl. ÚS 51/06, bod 55, publikovaný ve Sbírce 

zákonů pod č. 483/2006 Sb. a ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu pod č. 171, ve svazku č. 42, 

na str. 471 násl. 
2
 Ústředním kodexem soukromého práva byl do 31.12.2013 zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ve 

znění pozdějších předpisů. 
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Pozice pacienta v takovém soudním sporu s poskytovatelem zdravotní péče, 

případně s konkrétním zdravotnickým pracovníkem je však krajně obtížná. Žalující 

strana musí v občanském soudním řízení před soudem unést břemeno tvrzení a břemeno 

důkazní, aby mohl být soudem náležitě zjištěn skutkový stav, který se stane oporou pro 

spravedlivé rozhodnutí. Jak bude podrobně popsáno v následujících pasážích této 

diplomové práce, české soudy ve své rozhodovací praxi ovšem trvají na „bezpečném 

prokázání“ tvrzených skutečností, tedy na důkazy předložené žalující stranou je kladen 

požadavek průkaznosti blížící se 100% pravděpodobnosti, jinými slovy blížící se jistotě. 

Lze však považovat za přiměřené toto po pacientovi žádat? Celá oblast soukromého 

práva je protknuta zásadou ochrany slabší strany, přičemž tato zásada je i 

rekodifikovaným soukromým právem výslovně zdůrazněna jako jedna z těch, na nichž 

zejména spočívá soudkové právo 
3
. A kým jiným, než právě slabší stranou pacient při 

poskytování zdravotní péče je? Nesmírná složitost jak procesů odehrávajících se 

v lidském těle samotném, tak i medicínských poznatků a postupů v podstatě vylučuje, 

aby je byl pacient schopen svým laickým náhledem postihnout a byl ve vztahu ke 

zdravotnickému pracovníkovi v rovnocenném postavení.
4
 Vedle této nerovnosti 

znalostní či informační je nutno vzít v potaz také fakt, že je to pacient, který trpí 

poruchou zdraví, která může být provázena poruchami vědomí, zkresleným vnímáním, 

bolestí a nepochybně také psychickým rozrušením, což jsou všechno aspekty značně 

znesnadňující pacientovi objektivní vnímání reality a nutně ho staví do postavení slabší 

strany. A přesto – pozitivní právo upravující dokazování v civilním soudním řízení toto 

fakticky nerovné postavení dosud nebylo s to zohlednit, pokud jde o tíhu břemen na 

žalobce-pacienty kladené, (jakkoli fakticky slabší postavení například nájemníka, 

zaměstnance či spotřebitele zákonodárce reflektuje a náležitým způsobem se ji 

zvláštními zákonnými nástroji pokouší dorovnávat privilegováním slabší strany.) 

Pokud se tedy pacient ocitne před soudem coby strana žalující, je přiměřené ba 

dokonce spravedlivé po něm žádat, aby unesl plnou váhu důkazního břemene, za 

účelem náležitého prokázání skutkového stavu soudu jakožto pokladu pro rozhodnutí? 

A naopak, lze toto po něm nežádat a vydat rozhodnutí, ačkoli skutkový stav zůstává ne 

                                                           
3
 Viz. ustanovení § 3 odst. 2 písm. c) zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník. 

4
 Shodně také Ústavní soud ve svém usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 12. 8. 2008 sp. zn. I. ÚS 

1919/08 označuje „vztah lékař – pacient za vztah panství, v němž má z mnoha důvodů, ale především 

z důvodů znalostních, převahu moci právě lékař.“ 
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zcela jasný? Které z těchto řešení se více přibližuje ideji spravedlivého procesu, jež 

článkem 36 odstavcem 1 zaručuje každému Listina základních práv a svobod
5
 ? Lze 

v souvislosti s mimořádně složitými a dodnes ne zcela beze zbytku pochopenými 

biologickými procesy probíhajícími v lidském těle vůbec uvažovat o jakékoli absolutní 

jistotě nebo je třeba přijmout skutečnost, že příčiny a důsledky těchto dějů lze určit vždy 

jen s větší či menší pravděpodobností
6
 ? A pokud bychom se přiklonili k variantě 

ulehčení důkazního břemene neseného žalobcem – pacientem, pak je nutno důkladně 

zvažovat otázku, jakými právními technikami, koncepcemi, jakými nástroji toho lze 

v praxi dosáhnout. Inspiraci pro různá řešení a přístupy můžeme hledat především 

v legislativní úpravě právních řádů jiných států, ať již s kontinentálním typem právní 

kultury či těch ze sféry common law, včetně rozhodovací praxe tamních soudů. 

Nicméně současně s čerpáním poznatků o těchto alternativních doktrínách je třeba 

všímat si komplexně a kriticky také důsledků, které jejich užití přináší. Na miskách vah 

neleží nic menšího než učinění zadost ochraně slabší strany a s tím i spravedlnosti, 

slušnosti, přiměřenosti či dobrým mravům. To vše však za cenu podstatného nabourání 

právní jistoty a předvídatelnosti soudního rozhodování. Tato diplomová práce si klade 

za cíl věnovat se v příslušné pasáži vybraným přístupům ulehčování důkazního břemene 

ve vztahu ke kauzalitě, a to zejména konceptu ztráty šance či naděje a zvážení jeho 

možné aplikovatelnosti v prostředí právního řádu České republiky.  

Jde bezesporu o problematiku komplikovanou, v čase proměnlivou, ve všech 

odstínech mezi bílou a černou a výše položené otázky nejsou spjaty s jedinou a 

jednoznačnou obecně platnou odpovědí. Nicméně je potřeba si tyto otázky klást a 

alespoň se tím pokoušet uvažovat o nových cestách, kterými by se mohla rozhodovací 

praxe soudů v České republice ubírat s ohledem na rozvoj lidského poznání a vědy, 

                                                           
5
 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 ve znění ústavního 

zákona č. 162/1998 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku 

České republiky. 
6
 Obdobně se vyjádřil také Ústavní soud ve svém usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 12. 8. 2008 sp. zn. 

I. ÚS 1919/08:  „Určovat v lékařských postupech jednoduchý vztah příčiny a následku je samo o sobě 

velmi obtížné. Podstatou lékařství je vlastně vstupovat do celého řetězce příčin a následků, do procesů, 

které probíhají v lidském těle, a vnějším zásahem tyto procesy ovlivňovat, měnit jejich směr, působení atd. 

Zásah lékaře tak 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.“ 
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včetně medicíny, s ohledem na novou etapu soukromého práva v naší zemi i s ohledem 

na udržení kontaktu rozhodovací praxí soudů České republiky s praxí zahraniční. 

Tato diplomová práce byla zadána a z podstatné části sepsána v době platnosti a 

účinnosti zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také jen občanského zákoníku). Zabývá jak úpravou dosavadního občanského 

zákoníku, tak i úpravou téže problematiky v pojetí zákona č. 89/2012 Sb. nového 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen nový občanský 

zákoník), které vzájemně konfrontuje.  

Práce je koncipována do pěti částí, kdy po úvodním slovu a uvedení do 

problematiky odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb pomocí stručného náčrtu 

jednotlivých odpovědnostních druhů se zaměřením na právní odpovědnost 

občanskoprávní, následuje pasáž věnovaná elementárním stavebním kamenům 

občanskoprávní odpovědnosti za škodu, přičemž mezi nimi se pozornost soustředí na 

příčinnou souvislost jako specifický fenomén deliktního závazkového práva. V další 

části se již práce podrobně věnuje problematice důkazního břemene a možným cestám 

jeho ulehčování s důrazem na sféru medicínsko-právních sporů. Prvotní a největší důraz 

je kladen na koncept ztráty naděje a následuje přehled dalších možných přístupů 

přístupů a idejí modifikujících stávající pojímání míry důkazů požadované k unesení 

důkazního břemene, která je zejména neúnosná pro žalující pacienty v medicínsko-

právních sporech. 

  



9 

II. ODPOVĚDNOST PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ 

PÉČE 

2.1. Odpovědnost a prevenční povinnost  

Právo pojí s jakoukoli lidskou činností požadavek neminem leadere, nikomu 

neškodit. Jedná se o zásadu tvořící samotný základ soukromého práva a zároveň je 

hlavním vůdčím principem deliktního závazkového práva. S trochou nadsázky by se 

dalo říci, že při respektování této zastřešující zásady všemi adresáty právních norem 

v každém okamžiku jejich života resp. existence, by si právní systém vystačil s tímto 

jediným příkazem. To by však bylo myslitelné snad jen v jakémsi ideálním světě 

obývaném dokonalými bytostmi. Proto jsou právní řády tvořené nespočtem právních 

norem, které však všechny ve své podstatě konkretizují a rozvíjejí tuto esenciální zásadu 

neškodit druhým.  

Obecná zásada neminem laedere je v občanském zákoníku legislativně 

zformulována ustanovením § 415, které ukládá každému povinnost počínat si takovým 

způsobem, aby nedocházelo ke škodám, čili regulovat své chování náležitým ohledem 

na povinnost prevence.  

Obdobně § 2900 nového občanského zákoníku činí každého povinným počínat 

si při svém konání tak, aby nedocházelo k nedůvodným újmám. Jedná se opět o 

vyjádření zásady neminem laedere, formulačně odlišné od dosavadního § 415 

občanského zákoníku. Nový občanský zákoník mění výčet škod, jimž má být dodržením 

prevenční povinností předcházeno 
7
 a obecně lze říci, že prevenční povinnost nepatrně 

zužuje oproti až nepatřičně širokému pojetí prevenční povinnosti ve smyslu občanského 

zákoníku účinného do 31.12.2014, a to jejím navázáním na kritérium obvyklosti a 

                                                           
7
 Oproti dosavadnímu výčtu v nové úpravě zcela patřičně přistupuje mezi chráněné hodnoty život, 

svoboda. Naopak však mizí požadavek na dodržení prevenční povinnosti ve vztahu k přírodě a životnímu 

prostředí, což je změna, kterou nelze vnímat pozitivně. Vyznění takto zformulovaného ustanovení § 2900 

nového občanského zákoníku na první pohled působí, jako by byl každý povinen náležité opatrnosti a 

předvídavosti jen pokud jde o hodnoty vlastní jiné osobě, nicméně vymizel zde takový požadavek ve 

vztahu k hodnotám erga omnes významným, tedy k přírodě a k životnímu prostředí. Přitom jakákoli 

zhoršení či újmy vzniklé na těchto statcích s sebou nesou dalekosáhlé důsledky pro velká území, pro 

velký počet lidí a často bez možnosti nápravy. 
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předvídatelnosti 
8
. Dále lze na okraj pro úplnost doplnit, že nový občanský zákoník 

nově vedle úpravy generální prevenční povinnosti normuje v § 2901 až 2903 tři zvláštní 

skutkové podstaty prevenční povinnosti. 

Těmito ustanoveními erga omnes uložená tzv. generální prevenční povinnost, je 

nepodmíněná, absolutní, plynoucí přímo ex lege, je kladena každému. Přitom je 

samozřejmé třeba mít na paměti mezní případy okolností vylučujících protiprávnost, 

kterými jsou ze zákona expressis verbis nutná obrana či krajní nouze (doktrína přidává 

také jiné případy), kdy sice bylo jednáno způsobem takovým, že ke vzniku škody došlo, 

nicméně za natolik specifických okolností, kdy je toto škodné jednání z pohledu práva 

omluvitelné a není považováno za protiprávní. V zásadě však, v situaci, kdy způsobení 

škody některou z právem aprobovaných okolností vylučujících protiprávnost provázeno 

nebylo, vyvstává zde nová, sekundární povinnost sankčního charakteru vzniklou škodu 

náležitě nahradit. 

Tato výše uvedená východiska, tedy nikomu druhému neškodit, počínat si 

v každém okamžiku tak, aby nedocházelo ke škodám a pokud přece jen škoda vznikne, 

a jsou splněny další, níže blíže popsané odpovědnostní předpoklady, pak ji náležitě, 

nahradit, resp. odčinit, učinit poškozenému zadost, jsou ve své podstatě projevem 

dalších souvisejících občanskoprávních postulátů, a to obecného principu ekvity, 

rovnosti mezi subjekty soukromého práva, jejich autonomie a ostatně také práva 

každého brát se o vlastní štěstí aniž by bezdůvodně působil újmu druhým
9
. Jedině 

respektováním takto vytyčených mezí lze skutečně zajistit fungující soužití lidské 

pospolitosti. 

Nicméně stejně jako při jakékoli jiné lidské činnosti je i při poskytování 

zdravotní péče v podstatě nereálné, aby byla vyloučena všechna rizika tak, aby byl 

eliminován vznik veškerých škod. Z lidského ani z právního hlediska není možné lpět 

na prevenční povinnosti ad absurdum a chápat ji jako povinnost vedoucí adresáty 

k neutuchajícímu obsedantnímu dohledu a řízení chodu všech věcí a procesů. Ani široce 

                                                           
8
 Viz. ustanovení § 2900 nového občanského zákoníku: „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti 

soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na 

svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.“ 
9
 Srov. ustanovení § 3 odst. 1 nového občanského zákoníku: „Soukromé právo chrání důstojnost a 

svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých 

takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.“ 
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chápaná povinnost předcházet škodám „neznamená bezbřehou povinnost předvídat 

každý v budoucnu možný vznik škody“ 
10

, jak plyne z běžného chodu věcí. Specificky 

pro oblast zdravotnictví je třeba neopomíjet fakt, že na úspěšném výsledku poskytované 

péče, případně na nezdaru a tím vzniklé újmě na zdraví se významným způsobem podílí 

také pacient. Ať už nevědomě - kvalitou tkání, stupněm imunity, variabilitou 

metabolismů vstřebávaných látek v zažívacím traktu, anomáliemi průběhu cév, nervů, 

umístěním orgánů a mnohým dalším, tak i vědomě – nedodržováním doporučeného 

léčebného postupu 
11

 či vlastním nepředvídatelným jednáním (sebepoškozením, skokem 

z okna apod
12

 .) Jak daleko má tedy sahat předvídavost, obezřetnost a opatrnost 

zdravotnického pracovníka při ošetřování pacienta, aby učinil prevenční povinnosti 

zadost? Judikaturou je konstatováno, že u ošetřujícího personálu je možno dovozovat 

porušení prevenční povinnosti, pokud zde existovaly „konkrétní okolnosti, které jej měly 

vést k nepřetržitému dohledu nad pacientem či k jiným zvláštním opatřením způsobilým 

zabránit mu v možnosti provést nepředvídatelný čin vedoucí k újmě na zdraví.“
13

 Čili a 

contrario, pokud zde takovéto konkrétní okolnosti nasvědčující nutnost zvláštních 

opatření nejsou, nelze jednání zdravotnického pracovníka kvalifikovat, s odkazem na 

porušení obecné prevenční povinnosti ve smyslu § 415 občanského zákoníku, resp. 

§2900 nového občanského zákoníku, za protiprávní.  

V této pasáži bude pro ucelené obsažení tématu práce stručně pojednáno o 

druzích odpovědnosti, jejichž výskyt je při poskytování zdravotní péče relativně 

nejčastější, tedy o odpovědnosti etické a dále o deliktní právní odpovědnosti, 

pracovněprávní a největší důraz bude kladen a na nejvýznamnější odpovědnost 

občanskoprávní. Jelikož není ambicí ani účelem této práce učinit přesah do sféry práva 

veřejného, problematika trestní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb a 

ošetřujících zdravotnických pracovníků, nepochybně také relevantní, budou ponechány 

stranou. 

 

                                                           
10

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 2. 2002 sp. zn. 25 Cdo 618/2001.  
11 VONDRÁČEK L., DVOŘÁKOVÁ V. Problémy odškodnění škody na zdraví vzniklé při poskytování 

zdravotní péče z pohledu poskytovatelů zdravotní péče, Zdravotnictví a právo, 4/2010., 8 s. 
12

 KOBLIHA, Ivan, ELISCHER, David. Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, 

zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona: praktická příručka. vyd.1. 

Praha: Leges, 2012, 17s, ISBN 978-80-87212-97-4.  
13

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 6. 2002 sp. zn. 25 Cdo 1400/2000 a usnesení Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 16. 5. 2002 sp. zn. 25 Cdo 1427/2001. 
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2.1.1. Etická odpovědnost 

 Právo není v lidském společenství jediným regulačním mechanismem chování 

subjektů. Pro harmonické fungování společnosti jsou nezbytná také pravidla etická, 

morální, jejichž nedodržení je následováno vyvozením etické, morální odpovědnosti za 

toto porušení. Etická pravidla existují vedle práva, anebo dokonce společně s ním, coby 

spojité nádoby.  

  Obecně lze konstatovat, že na jakoukoli lidskou činnost a tudíž také na výkon 

jakéhokoli povolání jsou kladeny určité etické požadavky. Pro některé významné 

profese byla zformulována speciální etická pravidla zachycená v etických kodexech, 

nicméně bezesporu nikde se etické požadavky neobjevují v takovém rozsahu a 

s takovou naléhavostí, jak je tomu u profese lékařské. Je to dáno vysokou odpovědností, 

která je na lékaře při výkonu jejich profese kladena a taktéž vzácností hodnot, které jsou 

jim při jejím výkonu svěřeny, totiž zdravím a životem člověka. „Všechny etické otázky v 

medicíně nejsou a nemohou být upraveny právem. V dilematických situacích, které jsou 

právě pro profesi lékaře typické, vyvstává potřeba mravního rozhodování. Přesto však 

ani zde nelze podceňovat právní úpravu, a to právě proto, že stanoví závazná pravidla, 

která jsou vynutitelná, a jejichž nesplnění je postihováno sankcemi. Zákon by však měl 

jednoznačně podporovat mravní hledisko. Vzájemné působení obou těchto systémů 

působí ve směru žádoucího chování lékaře, které je vnímáno a hodnoceno jako profesní 

a etické.“
14

 

 Uznání etických hodnot, implicitně v právních normách obsažených, je ve 

vztahu k výkonu profese lékaře, farmaceuta či stomatologa výslovně vyjádřeno v 

zákoně č. 220/1992 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a 

České lékárnické komoře ve znění pozdějších předpisů, který klade každému členovi 

komory za povinnost vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a 

způsobem stanoveným zákony
15

 . Zákonný podklad pro sankce za porušení etických 

pravidel a v důsledku toho nastalé etické odpovědnosti nalezneme v § 13 odst. 3 a § 18 

odst. 3 tohoto zákona. 

 

                                                           
14

 MATOCHOVÁ, Soňa., LAJKEP, Tomáš., Etika a právo v kontextu lékařské etiky, Zdravotnické právo 

v praxi, 1/2005., str. 24-26, dostupný na http://www.solen.cz/pdfs/pra/2005/02/01.pdf. 
15 

Viz. ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 220/1992 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické 

komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Komorový zákon). 
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2.1.2. Disciplinární právní odpovědnost 

Po listopadu 1989 u nás opět obnovená profesní samospráva má v naší zemi 

hluboké kořeny, které sahají až ke středověkým cechům. Jejím účelem je samosprávné 

převzetí co největší výseče pravomocí ke správě záležitostí dané profese a ponechání 

jen nezbytného minima ve správě orgánů státních. Profesní komorou je zvláštní 

korporace veřejnoprávního charakteru
16

, právnické osoby zřízené ex lege, založené na 

povinném členství osob vykonávajících určitou profesi. Prostřednictvím profesních 

komor pak příslušné stavy obstarávají jak záležitosti své vlastní, vnitřní, tak ale mohou 

vyřizovat i jim svěřené záležitosti správy státní. Člen profesní komory s povinným 

členstvím je pak povinen vykonávat svou profesi nejen v souladu s právním řádem 

České republiky, ale také v souladu s vnitřními předpisy dané komory, a to včetně 

etických pravidel profese.  

V oblasti zdravotnictví jsou Komorovým zákonem zřízeny tři profesní komory 

(lékařská, stomatologická a lékárnická komora). Úkolem komor je zejména garance nad 

odborností a etikou při výkonu povolání, ať už lékaře, farmaceuta či stomatologa. Česká 

lékařská komora shrnula a zakotvila etická pravidla lékařské profese ve svém Etickém 

kodexu
17

. Tím je zřízen další doplňkový kontrolní mechanismus vůči příslušníkům 

profesí s povinným komorovým členstvím, neboť vedle jiných druhů právní 

odpovědnosti jim může za spáchání disciplinárního deliktu vyvstat vůči této komoře 

odpovědnost disciplinární. 

Disciplinární odpovědnost člena České lékařské komory, České lékárnické 

komory nebo České stomatologické komory vzniká v důsledku porušení povinnosti:  

„a) vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem 

stanoveným zákony, 

b) dodržovat organizační, jednací, volební a disciplinární řád komory, 

c) řádně platit stanovené příspěvky, 

                                                           
16

 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: Beck, 2009, XXXVIII, 605s. ISBN 

978-80-7400-049-2.  
17

 Stavovský předpis České lékařské komory č. 10, dostupný také na http://www.lkcr.cz/doc 

/cms_library/10_sp_c_10_eticky_kodex-100217.pdf. 

http://www.lkcr.cz/doc
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d) oznámit příslušným orgánům komory změny související s výkonem lékařského 

nebo lékárnického povolání, 

e) v případech stanovených komorou uzavřít odpovědnostní pojištění.“ 
18

 

V takovém případě vede komora se svým členem disciplinární řízení. 

Disciplinární řízení je správním řízením ve smyslu § 180 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. 

správního řádu, z čehož pro komoru vyplývá povinnost v rámci disciplinárního řízení 

postupovat v otázkách, jejichž řešení je nezbytné, podle správního řádu, a to včetně 

obecných ustanovení o správním řízení 
19

. K bližší úpravě disciplinárního řízení 

Komorový zákon zmocnil komory k vydání disciplinárních řádů 
20

. Výsledkem 

disciplinárního řízení může být sankce se zákonným označením disciplinární opatření, 

kterým může být důtka, pokuta, podmíněné vyloučení z komory a vyloučení z komory. 

Při ukládání disciplinárního opatření se zohledňuje povaha skutku a jeho následky, 

okolnosti, za nichž byl spáchán, osoba a poměry lékaře a míra jeho zavinění 
21

. Uložená 

opatření profesní komory mohou být přezkoumána soudem ve správním soudnictví, 

jelikož jsou pokládána za rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení § 65 odst. 1 

zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního. K tomuto tématu se souhlasně vyjádřil 

i Ústavní soud České republiky, který ve svém nálezu konstatoval, že „ proti 

rozhodnutí, které členu komory stanoví jakékoli povinnosti, musí být umožněno podat 

návrh na soudní přezkum.“ 
22

  

 

2.1.3. Pracovněprávní odpovědnost 

 Při způsobení škody na zdraví pacienta, případně při neoprávněném zásahu do 

jeho osobnostních práv, ke kterým došlo v souvislosti s poskytováním zdravotní péče ve 

zdravotnickém zařízení, bude poškozenému k náhradě škody v občanském soudním 

řízení povinováno toto zdravotnické zařízení, jakkoli faktickým škůdcem je zde 

zaměstnaný zdravotnický pracovník. Provozovatel zdravotnického zařízení, ze svého 

postavení zaměstnavatele, kterému protiprávním jednáním jeho zaměstnance vznikla 

                                                           
18

 Viz. ustanovení § 9 odst. 2 Komorového zákona.  
19

 rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. 22 Ca 501/2006. 
20

 Viz. ustanovení § 15 odst. 2 písm. a) Komorového zákona. 
21

 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. 1. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2011, xxxiii, 374 s. ISBN 978-80-7400-050-8.  
22

 Nález Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 16. dubna 2003 sp. zn. I. ÚS 181/01. 
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škoda, v podobě nutnosti nést povinnost k náhradě škody vzniklé pacientovi (tedy např. 

v podobě povinnosti uhradit pacientovi soudním rozhodnutím přiznané relutární 

odškodnění, negativní medializace daného zdravotnického zařízení atp.), však má 

následně postih vůči konkrétnímu zaměstnanci – faktickému původci škody.  

Pracovněprávní odpovědnost mezi subjekty pracovněprávního vztahu je 

podmnožinou odpovědnosti občanskoprávní. Zaměstnanec odpovídá svému 

zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při 

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
23

. Pro úspěšné uplatnění 

odpovědnostního nároku musí zaměstnavatel prokázat zaměstnancovo porušení právní 

povinnosti, vznik škody, příčinnou souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem 

škody a na rozdíl od obecné občanskoprávní odpovědnosti také zavinění zaměstnance, 

to zde není presumováno
24

. 

Pracovněprávní odpovědnost zdravotnického pracovníka, např. lékaře 

poskytujícího zdravotnické služby, v postavení zaměstnance, je ve srovnání 

s odpovědností občanskoprávní výrazně mírnějším sankčním následkem vzniklé škody. 

Konstrukce odpovědnosti jako odpovědnosti subjektivní je z pohledu zaměstnance 

velmi výhodná, jelikož na něj neklade břemeno důkazu o svém nezavinění, nepřipouští 

se zde objektivní odpovědnost, stejně jako není myslitelná možnost odpovědnosti bez 

porušení právní povinnosti. Na rozdíl od zaměstnance – lékaře škůdce, zaměstnavatel – 

zdravotnické zařízení zdaleka takovou ochranu nepožívá, když (ve smyslu právní 

úpravy občanského zákoníku účinného do 31.12.2013 ) nese plně např. i absolutní 

objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi majícími svůj původ v povaze 

přístroje nebo jiné použité věci, aniž by nějakou právní povinnost porušilo
25

. Další 

výrazné ulehčením ve vztahu k zaměstnanci představuje limitace výše a rozsahu 

náhrady škody. Při nedbalostním zavinění bude zaměstnanec odpovídat jen do výše čtyř 

                                                           
23

 Viz. ustanovení § 250 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce. 
24

 Presumce zaměstnancova zavinění by se uplatnila v případě dvou výjimek podle ustanovení § 252 odst. 

4 a § 255 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. Jednak v případě schodku na svěřených 

hodnotách na základě písemné dohody o odpovědnosti a jednak v případě ztráty předmětů, nástrojů, 

pracovních pomůcek apod., které zaměstnavatel zaměstnanci svěřil na písemné potvrzení. 
25

 Ohledně škody způsobené věcí použitou k plnění závazku spojuje nový občanský zákoník v ustanovení 

§ 2936 povinnost k náhradě škody se situacemi, kdy bylo k plnění závazku užito vadné věci a škoda byla 

způsobena právě touto vadou použité věci. V ustanovení § 2937 potom nový občanský zákoník přináší 

rozšíření o zvláštní případy, například případ, kdy věc způsobí škodu sama od sebe. V takovém případě 

za tuto škodu odpovídá ten, kdo měl mít věc pod dohledem a nelze-li takovou osobu zjistit, pak vlastník 

věci. 
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a půl násobku jeho průměrného měsíčního výdělku 
26

, a to jen k úhradě skutečné škody, 

nikoli ušlého zisku. Toto omezení se neuplatní jen v případech excesů, kdy by byla 

škoda zaměstnancem způsobena úmyslně, v opilosti nebo pod vlivem jiné návykové 

látky. 

Zaměstnanec je tedy, coby slabší strana pracovněprávního vztahu, strana 

nacházející se do značné míry v závislém postavení vůči zaměstnavateli, ve svém 

postavení podstatně chráněn a jeho právní pozice je mu zásadním způsobem 

ulehčována. 

 

2.1.4. Občanskoprávní odpovědnost  

 Po úvodním stručném pojednání o etické odpovědnosti a druzích právní 

odpovědnosti, které mohou provázet poskytování zdravotní péče, se již bude dále tato 

diplomová práce zabývat odpovědností, jež se sférou zdravotnictví nejtypičtěji souvisí, 

a to odpovědností občanskoprávní.  

Občanský zákoník rozeznává vícero odpovědnostních druhů. Utrpí-li pacient při 

poskytování zdravotní péče újmu na zdraví, bylo lze v této souvislosti možno uvažovat 

ve smyslu občanského zákoníku účinného do 31.12.2013jednak o obecné odpovědnosti 

za škodu upravenou ustanovením § 420 občanského zákoníku, často také o 

odpovědnosti za škodu způsobenou okolnostmi majícími původ v povaze přístroje nebo 

jiné věci, které bylo při plnění závazku použito podle ustanovení § 421a občanského 

zákoníku či o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 
27

. V neposlední řadě 

v těchto případech nezřídka vyvstává odpovědnost za protiprávní zásah do osobnostních 

práv, jelikož život, zdraví, ale i lidská důstojnost jsou hodnoty, které ustanovení § 11 

občanského zákoníku, resp. ustanovení § 81 nového občanského zákoníku jmenuje na 

prvních místech svého výčtu chráněných osobnostních atributů každého člověka. Jen 

pro úplnost lze doplnit, že objektivní odpovědnost za škodu způsobenou jinému 

provozní činností ve smyslu ustanovení § 420 a občanského zákoníku naopak při řešení 

                                                           
26

 Viz. § 257 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů. 
27

 Ve smyslu zákona č. 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. 
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odpovědnostních následků újmy na zdraví pacienta, vzniklé v souvislosti 

s poskytováním zdravotní péče, aplikovat nelze 
28

.  

Nový občanský zákoník na dosavadní úpravu navázal, dále ji rozšířil. Nový 

občanský zákoník zakládá výslovně na duplicitě deliktního závazkového práva a 

zakotvuje výslovně linii odpovědnosti smluvní a mimosmluvní, přičemž do 

odpovědnosti mimosmluvní řadí odpovědnost za porušení zákona a odpovědnost za 

porušení dobrých mravů
29

. Dokonce také tehdy, pakliže k porušení dobrých mravů 

došlo při výkonu práva, tedy při jednání, k němuž byl jednající oprávněn, je jednající 

povinen nahradit tím způsobenou škodu, pakliže hlavním účelem výkonu práva bylo 

právě poškození jiného, tedy pakliže byl výkon práva šikanózní povahy. Nově byla 

vložena do úpravy odpovědnosti při porušení smluvních povinností konstrukce, kdy se 

náhrady tímto vzniklé škody může domáhat nejen druhá smluvní strana, ale také 

jakákoliv třetí osoba, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit
30

. 

  

                                                           
28

 viz. rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17.9.1997, sp. zn. 25 Co 167/1997: 

„Provozní činností se obvykle rozumí činnost konaná za účelem dosažení určitého cíle v souladu 

s předmětem činnosti konajícího“, což by poskytování zdravotní péče splňovalo, nicméně soud dále 

navazuje: „Lékařský zákrok je však svou povahou natolik specifickou činností, že by jeho podřazení pod 

ustanovení § 420a ObčZ bylo nepatřičné. Jeho zvláštnost a výlučnost (ve srovnání např. s provozní 

činností podnikatelů) tkví zejména ve zvýšeném riziku škod na zdraví pacientů. Uvedené riziko pak 

vyplývá z obecné obtížnosti této činnosti, z přirozeného stupně rozvoje lékařské vědy a z "nedokonalosti" 

vyvinuté a používané zdravotnické techniky a léků na straně jedné a nesmírné složitosti jevů, do nichž 

lékař svým zákrokem zasahuje, na straně druhé. To vše, ve spojení s povinností lékaře v zájmu pacienta 

potřebný zákrok provést, činí z jeho zákroku činnost, která, ač provozována pravidelně, organizovaně a 

ke splnění předem vymezeného cíle, a někdy i za účelem dosažení zisku (což ovšem není pojmovým 

znakem plynoucím z vlastní podstaty této činnosti), nemůže být rozumně podrobena režimu objektivní 

odpovědnosti (odpovědnost za výsledek) za škodu podle § 420a ObčZ“. 
29

 Viz. ustanovení § 2909 a ustanovení § 2910 nového občanského zákoníku. 
30

 Viz. ustanovení § 2913 nového občanského zákoníku. 
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III. OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

3.1.  Pojem, funkce a konstrukce občanskoprávní odpovědnosti za 

škodu 

 Při absenci legální definice pojmu odpovědnosti se o její vymezení pokouší 

alespoň teorie. Doktrinálně je občanskoprávní odpovědnost obecně chápána zpravidla 

jako sekundární nepříznivý sankční následek, který vznikl v důsledku porušení primární 

právní povinnosti 
31

, tedy v důsledku chování škůdce contra legem 
32

. Podle soudobé 

doktríny má nově vzniklá právní povinnost směřovat k nápravě následků nežádoucího 

chování, tedy její hlavní funkcí je funkce reparační 
33

 a preventivně výchovné působení 

na adresáty právních norem. Lze se ovšem setkat také s názory autorů 
34

, kteří 

publikovali v polovině minulého století, jež kladou důraz spíše na sankční charakter 

odpovědnostní povinnosti a tedy na její represivní funkci. Sankční koncepce 

občanskoprávní odpovědnosti, jak ji nazývá Macur 
35

, je však dnes již spíše v pozadí. 

 Obecná úprava odpovědnosti za škodu je obsažena v ustanovení § 420 

odstavcích 1 a 3 občanského zákoníku, resp. v ustanoveních § 2910 až 2913 a § 2895 až 

2899 nového občanského zákoníku. Základní odpovědnostní hmotněprávní předpoklady 

tvořící její konstrukci sice nejsou zákonem výslovně vypočteny, nicméně implicitně 

z něj vyplývají a jsou konstantně vydefinovány právní teorií 
36

 a jsou jimi: 

 protiprávní jednání 

                                                           
31

 Povinností je míněna podle M. Knappové „míra nutnosti určitého chování“, viz. KNAPPOVÁ, Marta. 

Povinnost a odpovědnost v občanském právu. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, 51s. ISBN 80-

86432-55-6.   
32

 ŠVESTKA, Jiří. a kol. Občanské právo hmotné 2. díl třetí: závazkové právo. 5. jubilejní a aktualiz. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, 56s. 
33

 KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA Jiří a kol. Občanské právo hmotné. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: 

ASPI Publishing, 2002, 424s. ISBN 80-86395-36-7. 
34

 LUBY, Štefan. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej 

akadémie vied, 1958. 34s.: „V občianskom práve, tak jako v trestnom práve, nie je zmyslom 

zodpovednosti len prevenci, ale predovšetkým reparácia, satisfakci a represi“. 
35

 MACUR, Josef. Odpovědnost a zavinění v občanském právu. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 

1980, 51s. 
36

 Např. viz. ŠVESTKA, Jiří. a kol. Občanské právo hmotné 2. díl třetí: závazkové právo. 5. jubilejní a 

aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, 381s a násl.. ISBN 978-80-7357-473-4, dále viz. 

ŠVESTKA, Jiří. a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: Beck, 2009, 2 sv. 1198s. an ISBN 

978-80-7400-108-6., nebo viz. HOLUB, Milan. Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním, 

obchodním a správním: praktická příručka. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2004, 11-21s. ISBN 

80-7201-486-2.. 
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 následek (ať již škoda v podobě materiální, v oblasti poskytování zdravotní péče 

však spíše imateriální újmy na životě či zdraví) 

 zavinění 

 příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a škodným následkem 

Obecná odpovědnost za škodu ve smyslu ustanovení § 420 občanského zákoníku, 

resp. ustanovení § 2910 nového občanského zákoníku je konstruována jako 

odpovědnost subjektivní, u níž je presumováno zavinění ve formě nedbalosti 
37

 a 

břemeno prokázání opaku leží na bedrech žalovaného. Odpovědnosti se tedy žalovaný 

zprostí, prokáže-li, že škodu nezavinil. Ostatní tři předpoklady, protiprávní jednání, 

vznik škody a příčinná souvislost mezi nimi, jsou objektivní povahy a břemeno tvrzení 

a důkazu nese poškozený žalobce, tedy pacient. 

 

3.2.  Porušení právní povinnosti - protiprávní jednání 

3.2.1.  Postup non lege artis 

 Stěžejním a generálním požadavkem, který je kladen na výkon lékařského 

povolání je poskytování lékařské péče „lege artis“. Jakkoli je pojem „lex artis“, či jeho 

ablativum, tj. „lege artis“, používán obecnou relativně češtinou běžně, a to i ve vztahu 

k výkonu dalších povolání, nejen povolání lékařského, nenajdeme v našem právním 

řádu jeho legální definici. Požadavek postupovat při poskytování zdravotní péče lege 

artis je tedy do značné míry neurčitý právní pojem, jde ovšem také o jeden 

z esenciálních aspektů, který rozhoduje o tom, zda v konkrétním případě dojde ke 

genezi právní odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb či nikoli. Tím vyvstává 

nutnost odhalení skutečného obsahu tohoto pojmu. 

V překladu tento termín znamená „podle pravidel umění“, dnes již spíše „podle 

pravidel vědy“, tedy označuje správný odborný postup 
38

, postup v souladu se 

relevantními profesními standardy. Podle článku 4 Úmluvy lidských právech a 

                                                           
37

 Nový občanský zákoník v ustanoveních § 2911 a 2912 blíže rozpracovává domněnku nedbalosti, kdy 

se presumuje jako nedbalostní jednání, kterým škůdce způsobil poškozenému škodu porušením právní 

povinnosti a dále také tehdy pakliže škůdce nejednal, jak lze od osoby průměrných vlastností 

v soukromém styku důvodně očekávat. 
38

 Shodně  TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. 1. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2011, xxxiii, 24s. ISBN 978-80-7400-050-8., nebo viz. ŠTĚPÁN, Jaromír. Právní 

odpovědnost ve zdravotnictví. 2. přeprac. vyd. Praha: Avicenum, 1970. 99s. 
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biomedicíně 
39

 je „jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, 

nutno provádět v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy.“ 

Relevantní česká legislativa operuje s pojmem „náležitá odborná úroveň“. Podle zákona 

o zdravotních službách
40

  je poskytovatel zdravotních služeb 
41

 i konkrétní zdravotnický 

pracovník 
42

 povinen zdravotní služby poskytovat na náležité odborné úrovni – přičemž 

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“
43

. Této povinnosti poskytovatele 

zdravotních služeb odpovídá komplementární právo pacienta 
44

. V České republice je 

tedy základním hlediskem pro hodnocení správnosti postupu lékaře soulad či nesoulad 

tohoto zvoleného postupu se současným stavem vědy 
45

 
46

.  

Dalším, neméně významným korektivem posuzování správnosti postupu při 

poskytování zdravotní péče jsou okolnosti konkrétní situace, v níž bylo o volbě postupu 

rozhodováno. Otázku „lege artis“ postupu je tedy vždy nutno posuzovat z pohledu, jak 

se daný stav jevil lékaři v okamžiku, kdy rozhodoval o dalším postupu, nikoli ex post, 

za situace, kdy je výsledek již znám. Nejvyšší soud ČR se v usnesení ze dne 22.3.2005 

Tdo 219/2005 vyjádřil takto: „V trestněprávní nauce se běžně považuje za porušení lege 

artis, pokud lékař při výkonu svého povolání nedodrží rámec pravidel vědy a 

medicínských postupů … Nejvyšší soud v této souvislosti konstatuje, že chyba 

v diagnóze sama o sobě ještě nemusí mít charakter nedbalosti, ani jednání non lege 

artis … Postup lékaře je ovšem nutno hodnotit tzv. ex ante, tj. na základě informací, 

které měl lékař v době rozhodování k dispozici.“ 
47

 

                                                           
39

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

medicíny, publikována ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 96/2001 Sb. m. s., byla přijata 

členskými státy Rady Evropy v rode 1997, Česká republika ji ratifikovala o čtyři roky později v roce 

2001. (dále jen „Úmluva o lidských právech a biomedicíně“). 
40

 zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“) 
41

 ustanovení § 45 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách 
42

 ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách 
43

 ustanovení § 4 odst. 5. zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách 
44

 ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách 
45

 DOLEŽAL, Tomáš. Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012, 

108s. ISBN 978-80-87576-24-3. 
46

 Obdobnou úpravu obsahoval také předchozí, do 31.3.2012 účinný zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví 

lidu, ve znění pozdějších předpisů, který lékaři ukládal povinnost péči poskytovat v souladu se 

současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. 
47

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.3.2005, sp.zn. Tdo 219/2005. 
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V Německu se správnost postupu při poskytování zdravotní péče v minulosti 

posuzovala také s ohledem na „stav vědy a techniky“. To však bylo postupně tamní 

judikaturou i právní teorií opuštěno a zavedeným pojmem se stal termín „standard“, což 

je sice také pojem částečně neurčitý, nicméně je konstantně vykládán jako takový stav 

vědeckého poznání, lékařských zkušeností a dovedností v medicíně, jichž je k dosažení 

účelu sledovaného poskytovanou péčí třeba, a které se osvědčily v praxi. 
48

 Obsah 

pojmu „standard“ používaného v německém právním prostředí a obsah našeho pojmu 

„náležitá odborná péče“ je tedy obdobný. 

Ve sféře anglického common law je měřítkem pro rozpoznání lege artis postupu 

tzv. „Bolam test“, zformulovaný Sněmovnou lordů v případu Bolam vs. Friern Hospital 

Management Comitee v roce 1957. Metoda vychází z předpokladu, že pokud je 

posuzováno jednání, jež vyžaduje zvláštní zručnosti či dovednosti, pak není možno pro 

hodnocení takového jednání jako nedbalého či nikoliv vycházet ze standardu běžného 

člověka – ten totiž potřebnou zvláštní zručností či dovedností nedisponuje. 

Východiskem má být standard průměrného profesionála daného povolání, který jedná 

s náležitou odpovědností a své povolání praktikuje s průměrnou znalostí současného 

stavu lékařské vědy. Nahlíženo touto optikou pak lékař nejedná nedbale, pokud jedná 

v souladu s názorem, který je jako správný přijímán byť jen malou částí odpovědné 

odborné veřejnosti, jež také praktikuje předmětnou činnost … Jinými slovy řečeno, 

jedná - li lékař v souladu  s takto uznávaným názorem, pak nejedná nedbale, pouze 

proto, že se najdou také tací odborníci z oboru, kteří mají zastávají názor opačný 
49

. 

Z výše uvedeného je zjevné, že ať již je postup lékaře „lege artis“ pojímán 

v konkrétním právním řádu jakkoli, vždy se definice opírá o současné poznatky lékařské 

vědy, o „stav vědy“, jež determinují „náležitou odbornost“ výkonu lékařského povolání. 

Avšak sousloví „stav poznání“ či „stav vědy“ jsou v tomto kontextu zvolena poněkud 

nešťastně, neboť slovo stav evokuje něco setrvalého, konstantního. Lékařské poznání, 

poznatky vědy jsou však množinou neustále se dynamicky měnící a doplňující se o nové 

                                                           
48

 DOLEŽAL, Tomáš. Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012, 

108s, ISBN 978-80-87576-24-3. 
49

 „a medical professional is not guilty of negligence if he has acted in accordance with a practice 

accepted as proper by a responsible body of medical men skilled in that particular art … Putting in the 

other way round, a man is not negligent, if he is acting in accordance with such a practice, merely 

because there is a body of opinion who take contrary view.“ Viz Bolam v Friern Hospital Management 

Comitee, dostupné také ve formátu pdf na  http://oxcheps.new.ox.ac.uk/ casebook/Resources/BOLEMV 

_1%20D 
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objevy, metody, postupy. Proto i požadavek na „lege artis“ postup je kategorie 

s dynamickým potenciálem
50

 a hodnocení je vždy třeba přizpůsobit aktuálnímu 

současnému stavu vědy v konkrétním případě ad hoc. V této souvislosti lze dojít 

k závěru, že co je z pohledu práva seznatelné jako „lege artis“, resp. „non lege artis“ ve 

svém důsledku vždy k hodnocení přísluší odborníkům z oboru medicíny 
51

. Vymezení 

standardu poskytované péče a chápání tohoto pojmu v právu je vždy závislé na posudku 

znalce z oboru a soudu, který zná právo. Nicméně i zde můžeme pozorovat určité, spíše 

opatrné, tendence tuto ideu, s odkazem na zásadu volného hodnocení důkazů, 

nabourat
52

. Lékařská věda sama často připouští nejednu cestu, více možných postupů, 

metod, prostředků. „Proto se zdůrazňuje, že lékař, který se přidržel kteréhokoli 

z uznávaných postupů, postupoval „lege artis““ 
53

. 

 

3.3. Následek - vznik škody, resp. nemajetkové újmy na zdraví 

Vznik škodlivého následku je druhým základním konstrukčním znakem a 

nezbytným předpokladem geneze odpovědnosti za škodu. Občanský zákoník definici 

škody sice neobsahuje 
54

, výklad však poskytuje právní nauka i ustálená soudní praxe. 

Obecně je škoda, jakožto právní kategorie, chápána jako „újma, která nastala 

v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná v penězích.
55

“
56

 Tedy 

primárně se jí rozumí škoda majetková, jež může mít podobu skutečné škody (damnum 

emergens) či ušlého zisku (lacrum cessans) 
57

. Nemajetkové újmy (mezi které svým 

                                                           
50

 Shodně ŠTĚPÁN, Jaromír. Právní odpovědnost ve zdravotnictví. 2. přeprac. vyd. Praha: Avicenum, 

1970, 103s. 
51

 Viz. TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. 1. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2011, xxxiii, 24s. ISBN 978-80-7400-050-8. nebo STOLÍNOVÁ, Jitka a MACH, Jan. Právní 

odpovědnost v medicíně. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010, 167s. ISBN 978-80-7262-686-1. 
52

 Např. usnesení Nejvyššího soudu ČR 8 Tdo 1421/2008, kde soud judikoval: „Závěr o tom, zda 

konkrétní lékařský úkon byl nebo nebyl proveden lege artis, činí obvykle soud (zpravidla na podkladě 

znaleckých nebo ústavních posudků, příp. dalších důkazů) v meritorním rozhodnutí, v němž zhodnotí 

adekvátnost zvoleného postupu.“ 
53

 STOLÍNOVÁ, Jitka a MACH, Jan. Právní odpovědnost v medicíně. Praha: Galén, 1998, 162s. ISBN 

80-85824-88-4. 
54

 Definici škody neobsahuje ani nový občanský zákoník. 
55

 Viz. např. Rozsudek NS 25 Cdo 2326/2004 ze dne 27.9.2006, dále např. Rozsudek NS 29 Odo 

1220/2005 ze dne 27.9.2007 a další. 
56

 Shodně např. také POKORNÝ, Milan, HOCHMAN, Josef. Odpovědnost za škodu v právu občanském 

a pracovním: praktická příručka. 3. aktualiz. a dopl. vyd. podle stavu k 1.10.2008. Praha: Linde, 2008, 

18s. ISBN 978-80-7201-722-5. 18s. 
57

ustanovení § 442 občanského zákoníku stanoví, že v případě vzniku škody odpovědnosti za škodu se 

hradí skutečná škoda a ušlý zisk. Obdobně ustanovení § 2952 nového občanského zákoníku. 
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charakterem řadíme například poškození osobnostních práv ve smyslu ustanovení § § 11 

a násl. občasnkého zákoníku, resp. ve smyslu ustanovení § 81 a násl. nového 

občasnkého zákoníku), které nejsou vyjádřitelné v podobě obecného ekvivalentu, tj. 

peněz 
58

, pojmově škodou v tomto smyslu nejsou a úpravu odpovědnosti za škodu § 420 

a násl. na ně aplikovat v zásadě nelze. Výjimkou z této zásady jsou však újmy vzniklé 

na životě, zdraví a dalších zákonem vyjmenovaných nemajetkových statcích. Ačkoli 

tyto mají povahu nemajetkových hodnot, nadto jen krajně obtížně vyčíslitelných 

v penězích, přesto jsou následky újmy 
59

 na nich, újmami z pohledu občanského práva 

relevantními a jsou odčiňovány mechanismem občanského zákoníku, tj. ustanoveními § 

420 a násl 
60

, resp. ustanoveními § 2894 nového občanského zákoníku. 

Imateriálním
61

 škodlivým následkem, typickým pro spory pramenící 

z poskytování zdravotní péče, je zpravidla úmrtí pacienta či poškození jeho zdraví. 

Jedná se nejen o samo zhoršení zdravotního stavu člověka bezprostředně způsobené 

poskytovanou lékařskou péčí, ale také bolesti a utrpení je provázející a s tím související 

dlouhodobé obtíže či trvalé následky. Pro případy újmy na zdraví občanský zákoník 

taxativně normuje specifické nároky, jež může poškozený žalobce vůči škůdci uplatnit. 

Jedná se o nárok na náhradu těch aspektů, které přesahují do majetkové sféry, tedy 

nárok na náhradu ztráty na výdělku, nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů 

spojených s léčením a případně také nárok pozůstalých na náhradu přiměřených nákladů 

spojených s pohřbem. Dále pak nárok na odškodnění újmy imateriální, tedy nárok na 

jednorázové odškodnění bolesti poškozeného a ztížení jeho společenského uplatnění a 

případně jednorázové odškodnění pozůstalých
62

. 

                                                           
58

 ŠVESTKA, Jiří. a kol. Občanské právo hmotné 2. díl třetí: závazkové právo. 5. jubilejní a aktualiz. 

vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, 398, 399s. ISBN 978-80-7357-473-4. 
59

 Občanský zákoník není pojmově důsledný, obrat „škoda na zdraví“ používá, srov. ustanovení § 415 

OZ, ačkoli by přiléhavější bylo slovní spojení „újma na zdraví“. 
60

 FIALA, Josef. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2009, 2 sv. 667s. ISBN 

978-80-7357-395-9. 
61

 Tělo tvoří součást osobnosti fyzické osoby, proto je újma na zdraví či smrt považována za újmu 

osobnostní, újmu nehmotnou. 
62

 Náhrada újmy na zdraví je v novém občanském zákoníku pojata zcela odlišně od dosavadního kodexu, 

neboť s účinností NOZ došlo k derogaci tzv. náhradové vyhlášky (vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 

440/2001 S. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění), a to bez zakotvení „náhradních 

pravidel“. § 2958 NOZ ukládá škůdci nahradit poškozenému újmu náhradou „plně vyvažující“ vytrpěné 

bolesti a další nemajetkové újmy (např. duševní útrapy a další). Dále bude poškozenému nahrazeno i 

ztížení společenského uplatnění, pakliže poškozením zdraví vznikla „překážka lepší budoucnosti 

poškozeného“. Dovětkem nový občanský zákoník uvádí, že nelze-li k náhradové částce dojít touto cestou, 

stanoví se podle pravidel slušnosti. Jinými slovy, celá konstrukce odškodnění bolesti a ztížení 
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Zatímco náhrada materiálních aspektů vzniklé újmy na zdraví sleduje reparaci, 

tj. navrácení stavu majetkové sféry poškozeného do stavu před vznikem škody, 

odškodnění
63

 nemajetkové újmy poškozeného směřuje k satisfakci, tedy k poskytnutí 

přiměřeného zadostiučinění poškozenému.  

Ani tento předpoklad vzniku odpovědnosti za škodu není pro praxi co do 

uchopení jeho právně teoretické konstrukce zcela bezproblémový. Pro dovození 

odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za určitou újmu na zdraví pacienta je 

nezbytné, „separovat určitou újmu, jejíž způsobení je zdravotnickému zařízení vytýkáno, 

od veškerých dalších změn pacientova zdravotního stavu, který se nadto mohl vyvíjet 

velmi dynamicky a do značné míry nezávisle na jakýchkoli vnějších zásazích“
64

 Pro 

splnění tohoto nesnadného úkolu je v soudním řízení opět povolán znalec, jehož 

odbornost je pro posouzení skutkových okolností konkrétního případu zcela nezbytná. 

 

3.4. Zavinění 

 „Zaviněním se rozumí psychický vztah toho, kdo se určitým způsobem chová, 

k výsledku jeho chování.“ 
65

 Jde o další nezbytný předpoklad obecné odpovědnosti za 

škodu, který je ovšem na rozdíl od ostatních jejích základních konstrukčních prvků 

presumován. Zavinění škůdce je presumováno ve formě nedbalosti, přičemž škůdce má 

                                                                                                                                                                          
společenského uplatnění je postavena na vágních základech – „plného vyvážení újmy“ a „zásad 

slušnosti“, což na jednu stranu otevírá o mnoho větší prostor pro diskreci soudu, lze si představit, že často 

ve prospěch vyšší náhrady pro poškozeného, zároveň však nabourává právní jistotu a jakoukoli 

předvídatelnost a konzistentnost soudního rozhodování. Strážce konzistentnosti rozhodovací praxe, 

Nejvyšší soud, v tomto směru zareagoval a potenciálně negativní dopady této nejistoty se snaží 

předcházet vypracováním Metodiky nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, která byla 

dne 12.3.2014 doporučena Občanskoprávním a obchodním kolegiem Nejvyššího soudu k používání při 

aplikaci § 2958 nového občanského zákoníku. Tato Metodika není pramenem práva, neoplývá jakoukoli 

formální právní závaznosti, nicméně je nepochybně závaznou fakticky, vzhledem k autoritě vlivu a pozici 

Nejvyššího soudu v soustavě soudů České republiky. 
63

 ustanovení § 444 občanského zákoníku – pracuje s pojmem „odškodnění“ nemajetkové újmy. 

Odškodňující náhrada má však pouze zmírnit následky nežádoucího škodlivého zásahu do sféry 

osobnostních práv fyzické osoby a vzhledem k charakteru nastalé nemajetkové újmy, která není 

vyčíslitelná v penězích, nemůže být dosaženo „odškodnění“, nýbrž pouze „zmírnění“ nemajetkové újmy. 

Pakliže se zmírnění nemajetkové újmy podle § 444 občanského zákoníku nejeví jako odpovídající, skýtá 

mu občanský zákoník dále možnost nárokovat vůči škůdci satisfakci z titulu zásahu do osobnostního 

práva podle § 11 občanského zákoníku. 
64

 HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2011, 35s. ISBN 978-80-7357-643-1.  
65

 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Vyd. 1. Praha: Beck, 1995, XVI, 201s. ISBN 80-7179-028-1, obdobně 

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013, 180s. ISBN 978-80-7380-454-1. 
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možnost exkulpace. Co má k úspěšné exkulpaci škůdce tvrdit a dokazovat zákonem 

stanoveno není. Vyjdeme-li z obecně přijímaného obsahu pojmu zavinění, pak „úspěšné 

exkulpace je dosaženo důkazem, že škůdce nechtěl porušením povinnosti škodu 

způsobit, nevěděl, že ji může způsobit, a ani o tom vzhledem k okolnostem případu a 

svým poměrům vědět nemohl a nemusel.“ 
66

  

Obecná teorie rozlišuje zavinění v podobě nedbalosti (lat. culpa) a úmyslu (lat. 

dolus), a to podle toho, zda je v konkrétním případě splněn požadavek přítomnosti 

složky rozumové či rozpoznávací a složky volní či ovládací. Úmyslné zavinění dále 

spočívá na dvou subkategoriích, úmyslu přímého (lat. dolus directus) (kdy škůdce chtěl 

způsobit nastalý následek) a úmyslu nepřímého (lat. dolus eventualit) (kdy sice škůdce 

nechtěl způsobit nastalý následek, ale byl si vědom možnosti, že může nastat a pro tuto 

eventualitu s tím byl srozuměn. 
67

) Úmyslné zavinění se však v oblasti medicínsko-

právních sporů vyskytuje zřídka, zatímco s nedbalostním zaviněním se zde 

v rozhodovací praxi setkáváme mnohem častěji. O nedbalostní zavinění nevědomé jde 

tehdy, pokud si škůdce nebyl vědom, že může svým jednáním způsobit škodlivý 

následek, ačkoli to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět mohl a 

měl, přičemž bylo spravedlivé a přiměřené toto po něm požadovat. Zavinění ve formě 

nedbalosti vědomé se zakládá na předpokladu, že si byl škůdce vědom možnosti vzniku 

škodlivého následku, avšak bez přiměřeného důvodu spoléhal na to, že škodlivý 

následek nevznikne.  

Konkrétní forma zavinění, která je soudem v řízení na podkladě zjišťování 

skutkového stavu shledána pak musí krýt všechny ostatní základní konstrukční prvky 

odpovědnosti za škodu, tj. musí demonstrovat psychický vztah jednajícího škůdce 

k jednání, k následku i k příčinné souvislosti mezi nimi, a to alespoň v hrubých rysech. 

„Pojem zavinění tedy vyjadřuje, zda tato osoba chtěla skutečně jednat tak, jak jednala, 

a zda chtěla, aby její počínání mělo určité účinky, či si alespoň byla nebo měla být 

možnosti těchto účinků vědoma.“
68

 Shledaná forma zavinění v konkrétním případě je 

                                                           
66

 KOBLIHA, Ivan, ELISCHER, David. Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, 

zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona: praktická příručka. Vyd. 

1. Praha: Leges, 2012, 40s, ISBN 978-80-87212-97-4.. 
67

 Srov. ŠVESTKA, Jiří. a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: Beck, 2009, 2 sv. 1207s. 

ISBN 978-80-7400-108-6. 
68

 HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2011, 38s. ISBN 978-80-7357-643-1. 
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nejen nezbytným předpokladem pro genezi odpovědnosti škůdce vůbec, jak již bylo 

uvedeno výše, ale hraje významnou roli také tam, kde má soud určitý diskreční prostor 

pro stanovení výše zadostiučinění přiznaného poškozenému, např. pro stanovení výše 

náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění, kde má soud možnost 

mimořádného zvýšení oproti tabulkovým hodnotám dle relevantního právního 

předpisu.
69

 Coby určité záchytné body zformuloval Ústavní soud
70

 demonstrativně 

několik možných aspektů o které lze opřít soudní rozhodnutí o mimořádném zvýšení 

přiznaného zadostiučinění  (závažnost způsobené škody na zdraví, zda byly poškozením 

zasaženy životně důležité orgány, možnost vyléčení, možnost eliminace způsobené 

škody a další). 

 

3.5. Příčinná souvislost 

3.5.1. Pojem příčinné souvislosti 

 Čtvrtý a poslední ze základních konstrukčních prvků odpovědnosti za škodu je 

příčinná souvislost (kauzální nexus). Příčinná souvislost je tradičně v evropském 

kontinentálním typu právní kultury pojímána jako condicio sine qua non, jako 

podmínka, bez níž by jev nenastal 
71

. Tedy že škodlivý následek by nebyl nastal, pokud 

by nebylo došlo k právu odporujícímu jednání škůdce. Pokud naopak vyjde najevo, že 

by škoda vznikla i kdyby jednání či opomenutí škůdce nebylo, nebude příčinná 

souvislost soudem shledána a odpovědnost jako celek nebude dovozena. Příčinná 

souvislost je však dána i tehdy, pokud škůdce svým jednání zhoršil již existující 

                                                           
69

 Do 31.12.2013 byla relevantním právním předpisem vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 

Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění ve znění pozdějších předpisů. Od 1.1.2014 

byla tato vyhláška derogována a celý „bodový systém“ pro určování odškodnění bolesti a ztížení 

společenského uplatnění byl opuštěn. Ve smyslu § 2958 NOZ budou nadále soudy rozhodovat dle zásad 

spravedlnosti, což otevírá o mnoho větší prostor pro diskreci soudu. Také viz. pozn. č. 62. Nový občanský 

zákoník k této problematice přináší další nové pravidlo, když v ustanovení § 2971stanoví, že škůdci může 

být uložena povinnost poskytnout náležité zadostiučinění také každému, každé 3. osobě, která újmu 

způsobenou poškozenému důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit, pakliže k újmě 

poškozeného došlo za zvláštních okolností, zejména byla-li hrubou nedbalostí porušená důležitá právní 

povinnost, anebo byla-li újma způsobena úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť 

zavrženíhodné. 
70

 Srov. nález ÚS ze dne 29.9.2005, sp.zn. III ÚS 350/03 
71

 Srov. KOZIOL, Helmut, Principy Evropské skupiny deliktního práva, In TICHÝ, Luboš. a kol. Vývoj 

práva deliktní odpovědnosti za škodu v České republice, Rakousku a Evropě: sborník referátů z 

konference Právnické fakulty UK Praha, konané ve dnech 5. a 6. června 2004. 1. vyd. Praha: Vodnář, 

2005, 20s. an. ISBN 80-85889-63-3. 
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nepříznivý zdravotní stav pacienta nebo pokud měl pacient k danému onemocnění či 

poškození predispozice
72

. 

 Právní řád České republiky pojem příčinné souvislosti nedefinuje a ani jej 

výslovně nepoužívá. Jazykem občanského zákoníku i nového občanského zákoníku je 

vztah kauzality mezi jednáním škůdce a vzniklým škodlivým následkem vyjádřen 

slovem „způsobení“ 
73

. V této souvislosti Ústavní soud 
74

, zřejmě si vědom neúnosnosti 

stávajícího striktního požadavku na prokázání příčinné souvislosti, jež může až 

kolidovat s principem spravedlnosti, „vyzval“ české soudy, aby svou rozhodovací praxí 

v tomto relativně otevřeném výkladovém prostoru nastavily měřítko průkaznosti prosté 

dosavadní tvrdosti.  

 

3.5.2. Prokázání příčinné souvislosti v českém právním řádu 

 Jak již bylo uvedeno výše, na rozdíl od zavinění, je příčinná souvislost 

základním konstrukčním prvkem občanskoprávní odpovědnosti za škodu, který není 

presumován, který tedy musí být v občanském soudním řízení žalobcem tvrzen a 

prokázán. A právě povinnost tvrzení a prokázání skutkových okolností konkrétního 

případu, dostatečně průkazných pro to, aby byl kauzální nexus mezi protiprávním 

jednáním a jeho následkem v řízení soudem shledán jako prokázaný, je provázeno 

břemeny 
75

, kladenými na bedra strany žalující – pacienta, nanejvýš obtížnými. Na 

neschopnosti, často však zejména na objektivní nemožnosti, prokázání otázky kauzality 

                                                           
72

 Viz. rozsudek Nejvyššího soudu zde dne 27.9.1990, sp.zn. 1 Cz 59/90 (publikován ve Sbírce 

rozhodnutí jako R 21/1992): příčinnou souvislost „však nelze vylučovat jen z toho důvodu, že protiprávní 

jednání škůdce dovršilo již stávající nepříznivý zdravotní stav poškozeného.“ 
73

 srov. např. ustanovení § 420 odst. 1 občanského zákoníku: „Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil 

porušením právní povinnosti.“ a další. Na obdobném setrval také např. ustanovení § 2910 nového 

občanského zákoníku: „Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a 

zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil.“ 
74

 Viz. usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 12. 8. 2008 sp. zn. I. ÚS 1919/08 : „…vzhledem k tomu, že 

pojem příčinné souvislosti není právními předpisy České republiky nijak definován, nic nebrání 

judikatuře českých soudů, aby požadavek „stoprocentně“ prokazované příčinné souvislosti přehodnotila 

a přijala adekvátnější a realističtější výklad „způsobení škody“, který by vyrovnával slabší postavení 

poškozených.“ 
75

 Z objektivního hlediska představuje důkazní břemeno soubor pravidel umožňujících soudci rozhodnout 

o projednávané věci tehdy, nepodaří-li se straně žalující ani s vyčerpáním všech důkazů, objasnit určitý 

tvrzený skutkový stav a tento zůstává nejistý. V subjektivním smyslu představuje důkazní břemeno 

v podstatě odpovědnost procesní žalující strany za nedostatečně přesvědčivé a nedostatečně průkazné 

objasnění tvrzených skutkových okolností, jež je provázena sankcí v podobě ztráty sporu. 
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snaha žalujících pacientů o uplatnění jejich nároků vůči žalovanému poskytovateli 

zdravotních služeb nezřídka ztroskotá. Tato krajně svízelná důkazní pozice pacienta 

pramení ze samotné imanentní podstaty sporů v oblasti poskytování zdravotní péče, 

které jsou typickými multikauzálními spory, v nichž si nelze vystačit s hledáním 

jednoduchého vztahu mezi jedinou příčinou vedoucí k jedinému následku. Skutkový děj 

je velmi složitý a praktické jistoty blížící se sto procentům
76

 ve vztahu k otázce 

kauzality nelze v podstatě nikdy dosáhnout, a to ani za pomoci nejmodernějších 

vědeckých postupů, nejnovějších technologií, tím spíše potom z pozice, v níž se nachází 

poškozený pacient, obvykle laik, odborně medicínsky neznalý.  

 Otázka vztahu příčiny a následku mezi určitým jednáním či událostí a vznikem 

konkrétní škody, resp. újmy, je otázkou skutkovou. Soud jeho existenci zjišťuje 

prostřednictvím znaleckých posudků, v nichž znalci odpovídají na soudem 

zformulované a položené otázky. V oblasti medicínsko-právních sporů se znalecké 

dokazování soustřeďuje na otázky, zda, nebýt např. chybného stanovení diagnózy a 

nesprávného postupu léčby by ke škodlivému následku, např. ochrnutí či dokonce smrti 

pacienta nedošlo, tedy zda by jinak a správně stanovená diagnóza či stanovený léčebný 

postup škodlivý následek odvrátil. Znaleckým posouzením jsou soudu předloženy 

odpovědi, zda, na základě empirického lidského poznání a s využitím veškeré znalcovy 

odbornosti, lze dojít k závěru, že konkrétní škoda, resp. újma, fakticky vznikla 

v důsledku určitého konkrétního jednání či události. Tyto odpovědi však ještě nejsou 

definitivním vyřešením otázky příčinné souvislosti, nýbrž tvoří pouze odborné 

podklady, ze kterých soud při vlastním objasňování skutkových okolností vychází. 

Zkoumání mezi kterou konkrétní újmou, tedy následkem, a kterou předcházející 

skutečností, tedy příčinou újmy, je nebo není vztah příčinné souvislosti, případně zda a 

které okolnosti jsou způsobilé jej vyloučit
77

, je pak posouzením právním. Je 

výsledkem abstraktní úvahy soudu vzešlé z nashromážděných poznání podkladů o 

skutkových okolnostech případu, jelikož tento poměr příčinnosti není ve vnějším světě 

objektivně seznatelný a je nutné k němu dospět prostřednictvím abstraktního a 
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 Macur v této souvislosti hovoří o „panství důkazního břemene“, viz MACUR, Josef., Důkazní břemeno 

a teorie o uplatňování pravděpodobnosti při hodnocení důkazů v civilním soudním řízení, Právník, 1995, 

č.4,358s. 
77

 HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2011, 135s. ISBN 978-80-7357-643-1.  
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logického uvažování soudu. Kauzální nexus je tedy kategorií občanského soudního 

řízení kategorií smíšené povahy 
78

.  

 

3.5.3. Potřebná míra důkazu v České republice 

 Soud je povinen při hodnocení provedených důkazů pečlivě přihlížet ke všemu, 

co vyšlo v řízení najevo 
79

. Podstatou zásady volného hodnocení důkazů, vyjádřené v § 

132 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, je postup 

soudu, kdy si podle svého vlastního uvážení hledá odpověď na otázku, zda je tvrzení 

přednesené účastníkem ve vztahu ke skutečnosti rozhodné pro posouzení věci samé, 

pravdivé či nepravdivé 
80

. Závěry soudu o pravdivosti či nepravdivosti důkazů však 

v žádném případě nepředstavují akt libovůle soudu, neopírají se o pouhý subjektivní 

dojem, nýbrž jsou výsledkem logického myšlenkového postupu 
81

. Po skončení 

dokazování soud pečlivým zhodnocením důkazů, každého jednotlivě a všech 

provedených důkazů ve vzájemné souvislosti, přijme závěr o skutkovém stavu, pokud o 

něm nemá „rozumné pochybnosti“ 
82

. Hodnocení důkazů je kognitivní myšlenkovou 

činností soudce, kdy poznává všechny relevantní aspekty důkazů jednotlivě a v jejich 

vzájemné souvislosti 
83

, přičemž pro toto poznání jsou významné zkušenosti, znalosti a 

vědomosti osoby soudce. Jde o proces do značné míry subjektivní, limitovaný 

hranicemi poznání o přírodních zákonitostech, o vnějším světě 
84

.  

Dosavadní česká právní doktrína a z jejích závěrů vycházející rozhodovací praxe 

soudů je ve vztahu k příčinné souvislosti doposud relativně konstantní, setrvale 

opakující tytéž ustálené formulace, což je nepochybně ku prospěchu pokud se jedná o 

                                                           
78 GERLICH, Karel. Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním: studie k revisnímu a 

zrušovacímu řízení před nejvyšším soudem. Praha: Orbis, 1934.s. 53-54, shodně také rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 16. 3. 2010, sp. zn. 25 Cdo 1372/2009, nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 

2011, sp. zn. 28 Cdo 2841/2010. 
79

 viz. ustanovení § 132 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
80

 SVOBODA, Karel. a kol. Občanský soudní řád: komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, xxiii, 

460s. ISBN 978-80-7400-506-0.. 
81

 Srov. k tomu např. R 20/80. 
82

 SVOBODA, Karel. a kol. Občanský soudní řád: komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, xxiii, 

ISBN 978-80-7400-506-0. 460s. 
83

 Srov. viz. SJ 93/2001, dále také TICHÝ, Luboš. Pravděpodobnost v hmotném právu a míra důkazů 

(skica o možné změně paradigmatu v NOZ). Bulletin advokacie, č. 12/2013 28s, dostupný také na: 

http://www.cak.cz/assets/komora/bulettin-advokacie/ba_12_2013_web.pdf. 
84

 MACUR, Josef., Důkazní břemeno a teorie o uplatňování pravděpodobnosti při hodnocení důkazů v 

civilním soudním řízení, Právník, 1995, č.4, 99s. 
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právní jistotu adresátů právních norem 
85

, pokud se jedná o předvídatelnost soudního 

rozhodování a jeho jednotnost. „Příčinná souvislost mezi zaviněným protiprávním 

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

tu pouhá pravděpodobnost. …“
86

 Současně to však s sebou přináší neblahé důsledky 

pro stranu sporu marně se snažící dostát extrémně obtížnému důkaznímu břemenu 

k vyhovění rigidního požadavku průkaznosti kauzality. Oč se zde však strana žalující 

snaží, a co je po ní žádáno, je ve své podstatě nemožné.  

Podle konstantní judikatury musí soudce při hodnocení důkazů dospět 

k jednoznačnému závěru o „pravdivosti“ resp. „nepravdivosti důkazů“. Ačkoli není 

v této souvislosti použito pojmu „jistota“, je ze slova „pravdivost“ zřejmé, že se 

neuvažuje pravděpodobnost vyhodnocení skutkových okolností, pravděpodobnost je 

naopak výslovně prohlášena za nedostatečnou 
87

.  

Určitou diskontinuitu právního názoru však můžeme, oproti obecným soudům, 

pozorovat u soudu Ústavního. V roce 2004 Ústavní soud konstatoval, že příčinná 

souvislost je objektivní kategorií, je nezbytným prvkem soukromoprávní odpovědnosti, 

který je třeba primárně posoudit „podle obvyklého (přirozeného) chodu věci i obecné 

zkušenosti, resp. poznatků o adekvátním důsledku protiprávního úkonu či škodní 

události“
88

. Zatímco v tomto svém nálezu se Ústavní soud vyjádřil, že příčinná 

souvislost musí být vždy spolehlivě prokázána, v roce 2008 již Ústavní soud poukázal 

na
89

 nemožnost, nedosažitelnost a neudržitelnost nepochybného, objektivního, 
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 Ostatně také nový občanský zákoník v § 13 řadí ochranu legitimních očekávání a důraz na konstantnost 

rozhodovací praxe mezi základní východiska ochrany soukromých práv, kdy každý může důvodně 

očekávat rozhodnutí jeho věci obdobné, jak je ve věcech nesoucích obdobné podstatné znaky, 

rozhodováno a jakákoli odchylka od ustálené rozhodovací praxe musí být adresátovi náležitě a tedy 

přesvědčivě odůvodněna – jedině tak se bude jednat o rozhodnutí správné a spravedlivé. 
86

 Viz. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 1990, sp. zn. 1 Cz 59/90 (R 21/1992); shodně dále 

viz. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 2. 2008, sp. zn. 21 Cdo 1508/2007. 
87

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 1990, sp. zn. 1 Cz 59/90 (R 21/1992). 
88

 Viz. nález Ústavního soudu dne 13.9.2004, sp.zn. I ÚS 543/03. 
89

 Viz. usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 12. 8. 2008 sp. zn. I. ÚS 1919/08:  „Určovat v lékařských 

postupech jednoduchý vztah příčiny a následku je samo o sobě velmi obtížné. Podstatou lékařství je 

vlastně vstupovat do celého řetězce příčin a následků, do procesů, které probíhají v lidském těle, a 

vnějším zásahem tyto procesy ovlivňovat, měnit jejich směr, působení atd. Zásah lékaře tak 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.“ 
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bezpečného prokázání příčinného vztahu a také se vyslovil proti požadavku 

„stoprocentního“ prokázání kauzálního nexu
90

. Ústavní soud zde uzavřel, že 

k vyrovnání slabšího postavení poškozených pacientů je třeba přehodnotit dosavadní 

výklad „způsobení škody“, nalézt výklad adekvátnější, realističtější, který bude bližší 

ideji spravedlivého řešení sporů a jako na možný inspirační zdroj ukazuje na doktrínu 

právních řádů zemí common law, konkrétně na doktrínu ztráty šance 
91

.  

Ačkoli jednou ze stěžejních funkcí odpovědnostního práva je funkce 

preventivní, dosavadní míra důkazu požadovaná českou konstantní judikaturou po 

poškozeném je vzhledem k naplňování této funkce kontraproduktivní. Poškozenému se 

ukládá, aby pod sankcí ztráty sporu tvrdil a prokázal kauzalitu v míře ideální, blížící se 

jistotě, což je cíl přinejlepším jen hypotetický, neboť objektivně splnitelný není a 

následkem neunesení tohoto nereálného požadavku odchází faktický škůdce zcela 

nepotrestán a poškozený zcela neodškodněn. V důsledku zamítnutí žaloby poškozeného 

pacienta nedojde k prosazení a realizaci hmotného práva, což si protiřečí jak s cíli 

procesního práva, tak i s principem právního státu a požadavkem práva na právní 

ochranu zformulovaného na ústavní úrovni a taktéž i na úrovni mezinárodního práva. 

Všechna tato východiska jsou tímto striktním přístupem k pojímání míry prokázání 

příčinného vztahu negativně dotčena. Dosavadní teorie míry důkazů, resp. míra 

„bezpečného prokázání“ příčinné souvislosti „s praktickou jistotou“, je v rozporu se 

samotným účelem deliktího práva, je nepochybně iluzorní a proto neudržitelná. 

„Výkladem existujícího právního řádu (§ 132 OSŘ a § 420 OZ 
92

) je třeba dospět 

k závěru, že u nároku na náhradu škody je třeba redukovat míru důkazů 
93

“ a je třeba 

zavést moderní teorie příčinnosti. 

 

                                                           
90

 Viz. usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 12. 8. 2008 sp. zn. I. ÚS 1919/08:  „… Ústavní soud 

požadavek „stoprocentního“ prokázání objektivní příčinné souvislosti jako podmínky existence 

odpovědnosti za škodu nesdílí.“ 
91

 Viz. usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 12. 8. 2008 sp. zn. I. ÚS 1919/08: „…pojem příčinné 

souvislosti není právními předpisy České republiky nijak definován, nic nebrání judikatuře českých 

soudů, aby požadavek „stoprocentně“ prokazované příčinné souvislosti přehodnotila a přijala 

adekvátnější a realističtější výklad „způsobení škody“, který by vyrovnával slabší postavení poškozených. 

Naznačené řešení užívané v zemích common law se dle přesvědčení Ústavního soudu více přibližuje ideji 

spravedlivého řešení následků majících původ ve vztahu lékař-pacient…“ 
92

 Uvedená ustanovení zůstala i po rekodifikaci po 1.1.2014 v obdobné, pouze formulačně modifikované 

podobě. I v prostředí nového soukromého práva lze tedy setrvat na tomtéž konstatování. 
93

 TICHÝ, Luboš a Jiří HRÁDEK. Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod. Praha: Eva 

Rozkotová, 2010, ISBN 978-80-87488-01-0. 67s.  
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3.5.4.  Potřebná míra důkazu v cizích právních řádech 

 Zatímco v chápání kauzality v českém právu se uplatňuje koncept conditio sine 

qua non, kdy ke vzniku odpovědnosti za škodu nestačí pouhá pravděpodobnost či 

domněnka existence příčinné souvislosti, nýbrž existence příčinné souvislosti musí být 

vždy bezpečně prokázána a klíčovými pojmy jsou „pravdivost důkazů“ a „vnitřní 

přesvědčení soudce“, v některých cizích právních řádech dospěla soudní rozhodovací 

praxe k mnohem citlivějším a jemnějším nástrojům prokazování a mechanismům 

hodnocení důkazů, jakými jsou např. alternativní kauzalita, koncept ztráty naděje a 

další, jež kladou na poškozeného při nesení důkazního břemene únosnější a příznivější 

požadavky. V následující pasáži se zastavíme u úprav civilního procesu německého a 

rakouského, tedy úprav, s nimiž je si český právní řád blízký pro v minulosti sdílené 

společné kořeny a východiska. 

 

3.5.4.1. Německo 

§ 286 německého ZPO
94

 
95

 v překladu autorky zní: 

(1) Soud je povinen rozhodnout s přihlédnutím k veškerému obsahu jednání a 

výsledkům dokazování podle volného přesvědčení, zda je skutkové tvrzení třeba 

považovat za pravdivé či nikoliv. V rozsudku je zapotřebí uvést důvody, které 

byly pro přesvědčení soudce rozhodující. 

(2)  Soud je vázán zákonnými ustanoveními o dokazování jen v případech určených 

tímto zákonem. 

Německá doktrína v 60. letech 20. století přijala, shodně jako česká doktrína 

dnes, kritérium pravdivosti jako požadované míry důkazu, přičemž však mírou důkazů 

je hodnocena věrohodnost skutkových tvrzení, nikoliv věrohodnost důkazů, jak je tomu 

v České republice. Za prokázané tedy soud má takové skutkové tvrzení, o jehož 
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 Zivil Prozess Ordnung, Civilní procesní řád, k dispozici na http://www.gesetze-im-

internet.de/zpo/__286.html. 
95

 V originále § 286 odst. 1: „Das Gericht hat unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der 

Verhandlungen und des Ergebnisses einer etwaigen Beweisaufnahme nach freier Überzeugung zu 

entscheiden, ob eine tatsächliche Behauptung für wahr oder für nicht wahr zu erachten sei. In dem Urteil 

sind die Gründe anzugeben, die für die richterliche Überzeugung leitend gewesen sind.“; odst. 2: „An 

gesetzliche Beweisregeln ist das Gericht nur in den durch dieses Gesetz bezeichneten Fällen gebunden.“ 
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pravdivosti je soud plně přesvědčen. Výsledkem hodnocení důkazu zde tudíž má být 

nalezení pravdy, nikoli zjištění pouhé pravděpodobnosti, stejně jako si to žádá česká 

úprava hodnocení důkazů. Nicméně německý zákonodárce si byl zřejmě vědom 

iluzornosti a nedosažitelnosti kategorie absolutní pravdy, proto ji změkčuje 

subjektivním kritériem a odkazuje na „přesvědčení o pravdě“, tj. na to, co lze považovat 

za pravdu. Hovoříme zde o tzv. teorii přesvědčení o pravdě 

(Wahrheitsüberzeugungstheorie)
96

. Podle judikatury německého spolkového soudního 

dvora se soudce s pouhou pravděpodobností nesmí spokojit avšak ani absolutní jistota 

nemůže být vyžadována; postačuje takový výsledek dokazování, kdy rozumný člověk o 

tom co je pravdou nepochybuje. 

Nicméně se i zde objevuje doktrinální směr, podle kterého je možno určité 

skutkové tvrzení použít coby podklad pro rozhodnutí ve věci, jestliže je tato skutečnost 

převážně pravděpodobná, (tedy pokud je pravděpodobnější její existence než její 

neexistence), přičemž opět zde hraje stěžejní roli plné přesvědčení soudce
97

. 

3.5.4.2. Rakousko 

 Rakouská teorie i praxe se kloní k objektivní míře důkazů a je otevřenější 

pravděpodobnosti jako možné míře důkazů, ačkoli jsou na míru pravděpodobnosti jako 

na míru důkazů kladeny vysoké nároky. Tradiční rakouský doktrinální přístup k míře 

důkazů tendovala (stejně jako u nás dnes) podle Kocha 
98

 k úrovni blížící se jistotě („an 

Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit“), tedy k prokázání rozhodných skutečností, o 

němž nelze mít rozumné pochybnosti. Přesto se však s ohledem na přiměřenost začala 

uplatňovat teorie podle § 272 rakouského ZPO 
99

, podle které „je relevantní úrovní 

dokazování v současnosti pouze „vysoká“ míra pravděpodobnosti. Pouhá rozhodnost 

důkazu však zůstává považována za neslučitelnou s rakouským procesním právem.“ 

Hovoříme zde o tzv. teorii přesvědčení o pravděpodobnosti 

(Wahrscheinlichkeitsüberzeugungstheorie)
100

.  
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 TICHÝ, Luboš a Jiří HRÁDEK. Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod. Praha: Eva 

Rozkotová, 2010, 62s. ISBN 978-80-87488-01-0.  
97

 Podle Tichého je této názor v Německu zastáván Kegelem, Musielakem či Stadlerem. Viz. TICHÝ, 

Luboš a Jiří HRÁDEK op. cit. pozn. č. 96 na str. 29. 
98

 Koch, Bernhard. In TICHÝ, Luboš a Jiří HRÁDEK, op. cit. pozn. č. 96 na str. 29, 47s. 
99

 Zivil Prozess Ordnung, Civilní procesní řád, k dispozici na http://www.jusline.at/272_ZPO.html. 
100

  TICHÝ, Luboš a Jiří HRÁDEK op. cit., pozn. č. 96 na str. 29, 62s. 
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 Zatímco v České republice neexistují rozdílné zákonem stanovené míry 

důkazů, rakouský zákonodárce pro některé kvalifikované případy výslovně míru důkazů 

redukuje, např. § 135 odst. 1, 149 odst. 1, 186 odst. 1 ZPO. 

 § 272 rakouského ZPO 
101

 v překladu autorky zní:  

1. Soud je povinen, nestanoví-li tento zákon něco jiného, posoudit, zda je určité 

tvrzení třeba považovat za pravdivé či nikoliv, a to podle volného uvážení soudu, 

při pečlivém zohlednění výsledků celého jednání a průběhu celého dokazování. 

Rakouské soudy například přijaly koncept důkazu prima facie, a to v těch 

případech, kde existuje pro určitý právně relevantní následek určitá, na základě 

zkušeností v obdobných věcech, typická právně relevantní příčina. Tuto příčinu však 

vzhledem k její komplexnosti (typicky právě v medicínské oblasti) není žalobce 

schopen klasickou mírou dokazování prokázat v celé její šíři. Soud tedy může posoudit 

pravdivost tvrzení žalující strany tak, jak zkušenost velí a důkazní nouzi tak překlenout. 

Takovýto důkaz však padá, pokud žalovaná strana prokáže, že vývoj právně 

relevantních prvků skutkového děje v daném konkrétním případě mohl probíhat odlišně, 

než jak je presumováno na základě zkušenosti. 

 

Na dalších stranách této práce bude pojednáno o dalších rozličných cestách, jakými 

může být požadovaná míra důkazu modifikována a tím důkazní pozice žalobce 

v soudním sporu ulehčena. 

 

  

                                                           
101

 V rakouském originále § 272 odst. 1: „Das Gericht hat, soferne in diesem Gesetze nicht etwas anderes 

bestimmt ist, unter sorgfältiger Berücksichtigung der Ergebnisse der gesammten Verhandlung und 

Beweisführung nach freier Überzeugung zu beurtheilen, ob eine thatsächliche Angabe für wahr zu halten 

sei oder nicht.“ 



35 

IV. CESTY ULEHČOVÁNÍ DŮKAZNÍHO BŘEMENE 

 Jak již bylo výše několikrát konstatováno, a dále konkrétně např. dle nálezu 

Ústavního soudu ze dne 12.8.2008, sp.zn. I. ÚS 1919/08, je příčinná souvislost 

objektivním předpokladem a nezbytným stavebním prvkem geneze každé odpovědnosti 

za škodu v občanském právu. Ke vzniku odpovědnosti za škodu přitom nestačí pouhá 

pravděpodobnost či domněnka existence příčinné souvislosti. Příčinná souvislost, ta 

musí být vždy bezpečně prokázána. Tento striktní požadavek na prokázání příčinné 

souvislosti s praktickou jistotou se však může v některých případech jevit jako 

nesplnitelný zejména v případech odpovědnosti za škodu způsobenou lékařským 

zákrokem, jak upozorňuje Ústavní soud v již zmiňovaném nálezu, kde doporučuje 

soudům, aby v podobných případech naplnili termín „příčinná souvislost“ za použití 

alternativních náhledů a doktrín a konkrétně jejich pozornosti doporučuje doktrínu loss 

of chance. Jí bude věnována pozornost v bezprostředně navazující pasáži této 

diplomové práce. 

 Existují však i jiné cesty, doktrinální přístupy či procesní nástroje, kterými lze 

ulehčit poškozenému unesení důkazního břemene pokud jde o otázku prokázání 

kauzality. Ústavní soud doporučil pozornosti obecných soudů konkrétně doktrínu ztráty 

šance, nicméně při detailnějším pohledu na zkušenosti zahraniční rozhodovací praxe se 

lze inspirovat i dalšími přístupy. Jim bude věnován prostor následovně po analýze 

doktríny loss of chance. 

 

4.1. Koncept ztráty naděje 

 Reakcí na výrazně oslabené postavení poškozeného v případech, kdy není 

schopen prokázat, či je z objektivních příčin jednoduše nemožné prokázat která právně 

relevantní příčina tvoří s daným právně relevantním škodlivým následkem ničím 

nenarušený vztah příčinnosti, bylo v některých státech vytvoření doktríny ztráty šance, 

ztráty očekávání či ztráty příležitosti (v anglické terminologii: loss of chance, loss of 

expectation, loss of oportunity). 

 Prubířským kamenem se v tomto směru staly spory z poskytování zdravotní 

péče, a to takové, kdy měl žalovaný postupovat nesprávným způsobem, na základě 
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mylné či neúplné diagnózy, prostředky nezpůsobilými pacientovi pomoci apod. a 

v důsledku tohoto došlo ke snížení šance/naděje pacienta na uzdravení či dokonce k její 

úplné ztrátě, přičemž nebýt tohoto pochybení na straně žalovaného, šance na uzdravení 

či delší dobu dožití byla nepoměrně vyšší. 

 Pro úvodní ilustraci schématicky lze uvést typické příklady.  

a) Pacient utrpí zranění a při jeho akutním ošetření dojde ze strany ošetřujícího 

lékaře k chybnému stanovení diagnózy a nasazení nesprávné léčby. Tím dojde u 

pacienta k fatálnímu trvalému následku v například podobě ochrnutí dolních 

končetin. 

b) Hanebným podvodníkem okradený si pro prosazení spravedlnosti a k uplatnění a 

vymožení svého oprávněného nároku soudní cestou ke svému zatupování 

smluvně zaváže advokáta. Zplnomocněný advokát nicméně ve své odbornosti 

selže, jelikož opomene učinit včas potřebné procesní kroky a tím dojde 

k promlčení klientova nároku. 

V obou případech se může na první pohled zdát, že škoda, škůdce, jeho zavinění 

i vztah příčiny a následku jsou jednoznačně dány. Co když ovšem vezmeme v úvahu, že 

v případě a) šlo o natolik závažné zranění, že jakýkoli byť seberychlejší a 

sebebrilantnější lege artis zásah lékaře by dával šanci na odvrácení úplného ochrnutí 

pouze 20 % a s pravděpodobností 80 %  by i tak došlo k trvalému následku ochrnutí. A 

co když při bližším prozkoumání skutkových okolností případu b) bychom zjistili, že 

ani při včasném učinění řádného procesního úkonu by šance na úspěch ve věci nebyla 

větší než 20 %, kdežto pravděpodobnost neúspěchu ve věci se šplhá k 80 %. Jak se 

s takovými situacemi vypořádá občanské právo, resp. soud řešící žalobu na náhradu 

škody podanou ochrnutým pacientem či neúspěšným klientem? Přizná náhradu a pokud 

ano, pak v jaké výši? Vždyť i při vší rozumně požadovatelné snaze lékaře či advokáta 

zde byla jen malá pravděpodobnost, že se škodu podaří odvrátit. Na druhou stranu 

nastalém skutkovém průběhu byť i jen malá šance zmizela úplně. Nabízelo by se tedy 

nenárokovat po lékaři či advokátovi škodu, ke které došlo (neboť je spíše 

pravděpodobné, že by k ní došlo tak či tak), nýbrž žádat odškodnění za újmu spočívající 

právě v oné ztrátě šance zabojovat proti hrozícímu ochrnutí či ve ztrátě šance postavit se 

proti podvodníkovi čelem v soudní síni.  



37 

Čímž v našich úvahách docházíme k jádru celého problému aplikovatelnosti 

konceptu ztráty naděje, ke kruciální otázce – je ztracená naděje, ztracená šance 

samostatným nárokem, je samostatnou újmou v občanskoprávním slova smyslu a lze za 

ni nárokovat peněžité zadostiučinění, anebo lze za občanskoprávně relevantní újmu 

považovat vždy jen a pouze onu škodu, k jejímuž zabránění se naděje poškozeného 

upínala? 

 

4.1.1. Nahlédnutí do rozhodovací praxe common law 

 Patrně s nejpropracovanější podobou aplikace konceptu ztráty naděje se lze 

setkat v soudních precedentech anglickém common law, což lze patrně přičítat 

skutečnosti, že v prostředí angloamerického typu právní kultury nejsou civilní delikty 

stojící na nedbalostním zavinění materií, které by se svou úpravou obšírně věnoval 

zákon, ale jejich regulace se opírá téměř výhradně o case law, tedy o soustavu právně 

závazných soudních rozhodnutí – precedentů
102

. 

 Ze škály významných precedentů považuje Holčapek 
103

 za, pro oblast 

zdravotnictví zásadní, tyto dva precedenty za 80. let minulého století: 

 V případě Wilsher v. Essex Area health Authority 
104

 byl řešen problém oční 

vady u malého pacienta, kdy možných příčin této vady bylo vícero, konkrétně pět, 

přičemž nebylo možné prokázat jedinou z nich, a to ani převažující pravděpodobností 

(alespoň 51 %) – všechny byly stejně pravděpodobné, nicméně bylo zjištěno, že každá 

z možných příčin sama o sobě byla s to způsobit celý následek. Čtyři z nich byly 

objektivního charakteru, jimž nemohlo být ani při vynaložení veškerého úsilí zabráněno 

a poslední pátá možná příčina spočívala v pochybení zdravotnických pracovníků, kteří 

vystavili dítě enormnímu množství kyslíku.  

                                                           
102

 Za zmínku stojí i některé z dalších odchylek angloamerického pojímání civilní odpovědnosti oproti 

koncepci, jakou známe v kontinentálním právu a konkrétně v českém deliktním závazkovém právu. 

Například mezi základními stavebními kameny odpovědnosti za škodu, které musí žalobce prokázat je 

řazeno i zavinění – tedy se zde nesetkáváme se presumpcí zavinění ve formě nedbalosti. Další zásadní 

odlišnost spočívá v požadované míře podaného důkazu – se sféře common law je potřebnou mírou 

důkazu alespoň 51 % - označovaných jako převažující pravděpodobnost, tedy že prokazovaná skutečnost 

je více pravděpodobná než nepravděpodobná („on the balance of  probabilities“). 
103

 HOLČAPEK, Tomáš.: Odpovědnost za ztrátu šance, Právní rozhledy, č. 4/2003. 190s. 
104

 Rozhodnutí Sněmovny lordů ve věci Wilsher v. Essex Area Health Authority [1988] AC 1074; 

dostupné také na: http://www.e-lawresources.co.uk/Willsher-v-Essex-Area-Health-Authority.php. 
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 Když věc dospěla k rozhodnutí před britskou nejvyšší soudní instancí, 

nepřipustila Sněmovna lordů odchylku od ustáleného pojetí požadované míry důkazu a 

dovodila, že poškozenému nenáleží žádná náhrada, jelikož se mu nepodařilo 

s pravděpodobností alespoň 51 % prokázat, že oční vada byla způsobena pátou příčinou, 

tedy že k poškození zdraví došlo v důsledku pochybení nemocnice. Znalecká zkoumání 

totiž označila tuto příčinou pouze za právě stejně pravděpodobnou jako příčiny ostatní, 

tedy prokázáno bylo tvrzení jen co do 20 %. Neunesení důkazního břemene znamenalo 

ztrátu celého sporu. 

 Ve věci Hotson v. East Berkshire Area Health Authority 
105

 došlo u pacienta 

následkem pádu z výšky k závažnému kloubnímu zranění, u něhož však povolaný 

ošetřující lékař stanovil chybnou diagnózu. Ačkoli byla v řádu několika dní chyba 

odhalena a ordinovaný léčebný postup korigován, nevratnému poškození kloubu se již 

nepodařilo zabránit. Ze znaleckých posudků však dále vyplynulo, že i při okamžitém 

správném vyhodnocení poranění a stanovení lege artis léčby by naděje na uzdravení 

činila sotva jedna ku čtyřem. Pravděpodobnost na úplné uzdravení bez následků tedy 

byla malá, nicméně lze ponechat bez následků skutečnost, že v důsledku pochybení 

lékaře šance na uzdravení, byť malá, zmizela úplně?  

 Druhostupňový soud přikročil k nekonvenčnímu řešení. Za základ pojal 

„hodnotu“ trvalého nevratného poškození kloubu, určil z ní čtvrtinu a náhradu v této 

výši přiřkl poškozenému. Jinými slovy se soud pokusil vyčíslit hodnotu naděje, která 

byla v důsledku pochybení lékařů ztracena a peněžní ekvivalent přiznal coby 

odškodnění, resp. zadostiučinění poškozenému. Soud tedy jednoznačně aplikoval 

koncept ztráty naděje. 

 Toto inovativní pojetí však nenalezlo porozumění v řadách Sněmovny lordů. 

Sněmovna lordů nadále setrvala na konzistentní linii svého rozhodování, opět 

zkonstatovala, že snížení, resp. ztráta naděje na uzdravení není samostatnou újmou 

v občanskoprávním smyslu. Za jedinou opravdovou újmu bylo třeba považovat ono 

trvalé poškození kloubu a nejvyšší soudní instance zkoumala, zda ve vztahu k této 

opravdové újmě žalobce prokázal propojení kauzálním nexem s jednáním ošetřujícího 

lékaře alespoň s převažující pravděpodobností. Jelikož ale žalobce byl v tomto směru 
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 Rozhodnutí Sněmovny lordů ve věci Hotson v. East Berkshire Area Health Authority [1987] AC 750; 

dostupné také na: http://www.e-lawresources.co.uk/Hotson-v-East-Berkshire-Area-Health-Authority.php. 
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úspěšný jen co do 25 %, tedy že s pravděpodobností jedna ku čtyřem by se při správném 

lege artis postupu docílilo uzdravení, spor ztratil. 

  

V 80. letech tedy britská soudní rozhodovací praxe zjevně prosazovala pojetí, 

podle kterého samotné zmenšení či ztráta naděje nemůže být samostatným 

žalovatelným nárokem a nelze ani procentuální vyjádření umenšené šance brát coby 

vodítko pro vyčíslení náležícího zadostiučinění. V roce 2005 byla takto nastolená 

doktrína opětovně otevřena, a to v případě Gregg v. Scott
106

 
107

. 

Pacient trpěl zhoubným onemocněním, avšak jeho ošetřující lékař chybně 

označil nález pod jeho levou paží za benigní, jakkoli pro tento závěr neučinil nezbytná 

vyšetření a tímto postupem došlo ke značnému prodlení v zahájení život-zachraňující 

léčby pacienta. Poté, co bylo konečně zjištěno, že pacientův nález je maligního, tedy 

zhoubného charakteru, již došlo k rozvoji onemocnění do takové míry, že počáteční 

naděje na vyléčení pacienta se z 42 % snížila na 25 %. V důsledku tohoto skutkového 

vývoje byla následná, již správně ordinovaná léčba, náročnější, nákladnější a docházelo 

k opakovaným recidivám nemoci. 

Při rozhodování tohoto sporu již došlo v postoji soudu, či přesněji řečeno 

v postoji některých členů rozhodujícího senátu, v určitému posunu ve vztahu k chápání 

ztráty naděje jako samostatného žalovatelného nároku. Ve výsledném rozhodnutí sice 

zůstala nakonec doktrína ztráty naděje neaplikována, nicméně zásadní význam tohoto 

případu spočívá v tom, že se zde vyskytlo disentující stanovisko těsné menšiny členů 

senátu, které výslovně volalo po aplikaci konceptu loss of chance. Tou dobou již totiž 

byla ztráta naděje v jiných polích lidské činnosti, než je oblast medicíny, za 

samostatnou újmu přijímána. Konkrétním příkladem může být případ Kitchen v. Royal 

Air Force Association 
108

. Podle Holčapka již od 50. let minulého století anglické právo 

přijalo koncepci, podle které „právní zástupce odpovídá svému klientovi za ztracený 
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 Rozhodnutí Sněmovny lordů ve věci Gregg v. Scott [2005] UKHL 2., dostupný také na: 

http://www.parliament.the-stationeryoffice.co.uk/pa/ld200405/ldjudgmt/jd050127/greg-1.htm. 
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 A jedná se mimochodem právě o tento případ, který coby inspiraci ke zvážení možnosti osvojení 

doktríny ztráty naděje předestřel Ústavní soud obecným soudům ve svém nálezu ze dne 12.8.2008, sp.zn. 

I. ÚS 1919/08. 
108

 Rozhodnutí Kitchen v. Royal Air Force Association [1958] 1 WLR 563; dostupné také na: 

http://swarb.co.uk/kitchen-v-royal-air-force-association-ca-1958/ 
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nárok, přičemž náhrada škody se sníží přiměřeně podle pravděpodobnosti úspěchu v 

onom ztraceném sporu.“ 
109

  

Proč ale přistupovat tak diametrálně odlišně k otázce přijatelnosti ztráty naděje 

ve věcech medicínsko-právních a ve věcech jiných? Není snad pacient „okradený“ o 

určitou naději na uzdravení hoden stejných právních prostředků ochrany jako klient, 

jehož advokát svým neprofesionálním přístupem zmařil jeho šanci na úspěch ve věci? 

Lze se domnívat, že jen nanejvýš obtížná uchopitelnost medicínsko-právních sporů ze 

stránky odborné pro soudce, jakožto medicínské laiky a nutnost hledět na relevantní 

skutkové okolnosti pohledem, který ve svém znaleckém posudku nabídne ustanovený 

soudní znalec, může být důvodem, proč britské soudy zatím v tomto druhu věcí 

neudělaly rozhodný krok ve směru doktríny ztráty naděje.  

 

4.1.2. Aplikovatelnost konceptu ztráty naděje v českém právním řádu 

Výše uvedený náhled do prostředí common law měl za cíl předestřít možnou 

inspiraci pro českou rozhodovací praxi, resp. pro českého zákonodárce. Pochopitelně 

také v České republice dochází k případům obdobným těm, které byly výše popsány, 

které však nebyly českými soudy doposud nijak inovativně řešeny
110

. Ačkoli si nelze 

nepovšimnout, že si česká rozhodovací praxe doktríny ztráty šance všímá a reflektuje ji 

111
 a nelze vyloučit, že v ne příliš vzdálené budoucnosti se její prvky začnou 

v rozsudcích českých soudů k ulehčení důkazní pozice poškozených pacientů také 

objevovat.  

Lze uvést příklad rozsudku Vrchního soudu ze dne 13. ledna 2011 sp.zn.  1 Co 

89/2011. V tomto případě bylo pro neoprávněný zásah do práv na ochranu osobnosti, 

konkrétně do práva na rodinný život, žalováno zdravotnické zařízení, v němž zemřela 

rodička v důsledku masivní vzduchové embolizace srdce. U pacientky došlo 

v souvislosti s jinak normálním fyziologickým porodem, k emblizaci plodové vody, 
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 HOLČAPEK, Tomáš.: Odpovědnost za ztrátu šance, Právní rozhledy, č. 4/2003.190s. 
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která způsobila závažnou a se životem neslučitelnou poruchu srážlivosti krve. Jednalo 

se o velmi vzácnou komplikaci, která dle znaleckých posudků ohrožovala pacientku na 

životě s 80 % pravděpodobností. Šance pacientky na přežití byla minimální, neboť při 

těchto komplikacích je v mnoha případech smrt neodvratná i při poskytnutí nejvyšší 

možné péče.  

Soud prvního stupně ovšem zjistil, že léčebný postup žalovaného 

zdravotnického zařízení při porodu pacientky, zejména pokud jde o poporodní péči, 

jevil v mnoha aspektech závažné nedostatky. (Tato pochybení žalovaného spočívala 

zejména v ukončení rizikového těhotenství na porodnici nejnižšího typu bez 

laboratorního zázemí a zázemí krevní banky, promeškání doby, kdy bylo možné 

pacientku přeložit na zdravotnické pracoviště vyššího typu při podcenění prvních 

příznaků poporodního krvácení a další.) Přes tyto skutečnosti ale soud z provedených 

důkazů, zejména ze znaleckého dokazování, učinil závěr, že uvedené chyby v léčebném 

postupu neovlivnily nepříznivý výsledek léčebné péče a nejsou v přímé příčinné 

souvislosti se smrtí pacientky, tedy embolií plodovou vodou; tato pochybení žalovaného 

však soud výslovně označil za ztrátu šance na přežití v rozsahu 20 %.  

Dál se soud prvního stupně zabýval otázkou, zda zjištěná míra ztráty šancí na 

přežití zakládá žalobou předpokládaný odpovědnostní vztah a vznik práva na 

požadovanou satisfakci a dovodil, že ke vzniku odpovědnosti žalovaného za vzniklý 

následek a ke vzniku práva na ochranu osobnosti mohlo dojít pouze na základě 

prokázané pravděpodobnosti podílu pochybení žalované na ztrátě šance pacientky přežít 

v rozsahu převyšujícím 50 %. S ohledem na 20 % šanci pacientky na přežití dospěl soud 

prvního stupně k závěru, že tato šance byla natolik nízká, že její ztráta nezakládá 

odpovědnost žalované, a proto není dána příčinná souvislost mezi protiprávním 

zásahem a následkem. 

Odvolací soud souhlasil se závěrem soudu prvního stupně, že dne není dána 

příčinná souvislost mezi protiprávním zásahem a následkem, což je jeden ze základních 

předpokladů pro vznik občanskoprávní sankce a rozhodnutí soudu prvního stupně 

potvrdil. 

Pozoruhodné v této věci skutečnost, že ani první ani druhý stupeň se zatím 

nikterak nevypořádal s hlavním dilematem provázejícím aplikaci doktríny ztráty šance, 
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a to s otázkou, zda samotná ztráta naděje je či není samostatnou škodou, resp. újmou 

v občanskoprávním smyslu. Soudy obou stupňů se řešení tohoto zásadního problému 

mlčky vyhnuly. 

Až dovolací soud uvádí, že teorie ztráty šancí je třeba chápat jen jako otázku 

příčinné souvislosti, nikoli jako samostatný nárok. Ztotožňuje se tak s doktrinálně 

převažujícím názorem, že ztráta šancí nepředstavuje jako taková újmu odškodnitelnou z 

titulu ochrany osobnosti. Ani před dovolacím soudem tedy žalobci v této věci neuspěli. 

 

4.1.3. Ztráta naděje – je škodou sama o sobě? 

 Podle konceptu ztráty naděje je ona ztráta naděje, tedy podíl škůdce na riziku 

vzniku újmy, kvalifikována jako škoda, resp. újma sama o sobě. Doktrína se ovšem 

v různých státech staví různě k přijetí tohoto základního východiska.  

Lze se setkat s názorem, kdy je ztráta naděje pojímána jako újma sekundární. 

„Soudy volí mezi primární újmou, kterou utrpěl poškozený, a další újmou, sekundární 

újmou, kterou je účast škůdce na pravděpodobnosti, že poškozený utrpí újmu 

primární.“
112

 Toto pojetí je však spíše ojedinělé. 

 Většinový je doktrinální názor, podle kterého ztráta naděje nemá povahu 

škodlivého následku jako takového, není občanskoprávně relevantním následkem, který 

by zakládal nárok na poskytnutí zadostiučinění. Uveďme na několika příkladech. 

 Švýcarský spolkový soud (ve svém rozhodnutí ze dne 13.6.2007, sp. zn. 4A 

61/2007 
113

) výslovně konstatoval, že „ztracená šance není škodou v tom smyslu, v 

jakém ji švýcarské občanské právo chápe 
114

“ a možnosti aplikace myšlenky loss of 

chance zavřel dveře. Podle Holčapka 
115

 obdobný postoj, jako soudy švýcarské, mají 

k povaze ztráty šance soudy německé, nizozemské, španělské, a jak jsem výše na 

podkladech precedentních rozhodnutí již uvedli, také soudy anglické. Dokonce ani 
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německé soudy doktrínu ztráty šance nepřijaly. Ani pro ně samo o sobě snížení šance 

na uzdravení či na uspokojivější zdravotní stav nepředstavuje občansko-právní újmu, 

která by zakládala žalovatelný nárok. (Nicméně, jak bude podrobněji rozvedeno dále, 

německé právo aplikuje s cílem ulehčení důkazního břemene, které musí žalobce unést, 

a které vyžaduje průkaznost vyšší, než pouhou převažující pravděpodobnost a je svou 

náročností podobné průkaznosti důkazů požadované v České republice, jiné přístupy a 

metody. ) 

 Jako stát, v jehož právním řádu se odpovědnost za ztrátu šance v 

medicínskoprávní souvislosti výrazněji prosadila, uvádí Holčapek 
116

 Francii a dále 

Belgii či Itálii. Ztráta naděje, ve Francii označovaná jako „perte d’une chance“, je 

technikou usnadňující unesení důkazního břemene prokázání relevantních skutečností, 

které je v tomto právním řádu značně vysoké, (obdobně vysoké jako v České republice,) 

Aplikace koncepce ztráty naděje, se zde však zde podle Holčapka setkává s kritikou, že 

je to „pouhá zastírací technika, která zakrývá nejistotu soudu o příčinné souvislosti, 

resp. umožňuje mu spokojit se s daleko menší mírou podaného důkazu kauzality, než by 

jinak měl (standardně by měl požadovat postavení příčinné souvislosti najisto). 
117

“ 

Francouzské právo se vypořádalo s otázkou, zda může být ztráta naděje považována 

sama o sobě za škodu v občanskoprávním smyslu tak, že toto připouští, ale pouze pokud 

naděje, která byla zmařena, byla nadějí reálnou a nikoli hypotetickou.  

 

4.1.4. Česká republika 

 V právním řádu České republiky je pojem škody doktrinálně 
118

  i soudní 

rozhodovací praxí 
119

 konstantně vykládán z materiálního pohledu, tedy jako snížení 

majetku, ať jako skutečná škoda či ušlý zisk, přičemž přijímána je také zvláštní 
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kategorie újem nemajetkových, (např. újmy na zdraví). Stejné pojetí škody se udrželo i 

po rekodifikaci soukromého práva
120

. 

 Doktrinální náhled (a na doktrínu při své argumentaci odkazující soudní 

rozhodnutí 
121

) tedy v České republice tendují k závěru, že ztráta šancí nepředstavuje 

sama o sobě újmu, jež by zakládala nárok na poskytnutí odpovídajícího zadostiučinění. 

Přijetí ztráty naděje jako občansko-právně relevantní újmy by bylo konformně s tímto 

přístupem možné pouze, pokud by naděje byla ekonomicky ocenitelnou hodnotou.  

Zde se již blížíme na hranici práva a filosofie, pokud se pokoušíme odpovědět na 

otázku, co je to naděje. Je to něco, co by mohlo být oceněno monetárním ekvivalentem, 

nebo je to kategorie prchavá, neuchopitelná a vlastně spíše nic nežli něco? Lze 

souhlasit, že naděje je kategorie, kterou dobře nelze opatřit cenovkou uvádějící peněžní 

ekvivalent, nelze ji změřit, zvážit, uchopit ani spatřit. Naděje je vnitřní rozpoložení 

člověka, víry v něco, naději lze pouze subjektivně cítit. 

 Pak se ale nabízí další krok úvahy. Cožpak zdraví, život, rodinný život, dobré 

jméno, svoboda či duševní útrapy 
122

 jsou kategorie o něco více hmotné, o něco lépe 

uchopitelné než je ona naděje? Ani na zdraví člověka, na život člověka nelze dobře 

nalepit cenovku a říci, že právě takovou mají hodnotu. A přesto, nepochybně pro svůj 

nesmírný význam, jsou tyto nehmotné nemajetkové statky již dávno pod ochranou 

práva a neoprávněné zásahy do nich jsou nepochybně újmou v občanskoprávním 

smyslu. Pakliže má každý například právo na zdraví (resp. na zachování duševní a 

tělesné integrity) a je-li ho deliktním jednáním jiného zbaven či na něm poškozen, pak 

v důsledku toho vyvstává jeho právo na odčinění této újmy cestou přiznání přiměřeného 

zadostiučinění. Zákonodárce dokonce v úpravě nového občanského zákoníku 

v ustanoveních týkajících se odčinění újmy na zdraví či životě výslovně připouští pouze 

peněžitou náhradu 
123

, nikoli uvádění v předešlý stav. (Což je pochopitelné už ze 

samotné podstaty věci, kdy jde o hodnoty, jejichž poškození či zmaření je nevratné.) 
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Jelikož si je ale zákonodárce dobře vědom nemožnosti stanovení peněžního ekvivalentu, 

kterým by byly peněžitou náhradou plně vyváženy všechny škůdcem způsobené 

nemajetkové újmy, překlenul tuto skutečnost zákonným zmocněním k jejímu stanovení 

pro soudce. Pro stanovení výše peněžité náhrady jsou pro soudce měřítkem coby ultima 

ratio, nelze-li ji stanovit jinak, pravidla slušnosti 
124

. 

 Je tedy zjevné, že český právní řád je schopen operovat v rámci deliktního 

závazkového práva nejen se škodami představujícími zásah do majetkové sféry, ale také 

s újmami, které zasáhly do sféry nemajetkové, u nichž není stanovení peněžního 

ekvivalentu dobře možné. Známe a přiznáváme zadostiučinění pro neoprávněné 

zasažení do práva na život, na zdraví, na dobré jméno, na svobodu, poskytujeme 

zadostiučinění za duševní útrapy – proč tedy neposkytovat přiměřené zadostiučinění za 

ztracenou naději, za neoprávněné zasažení do práva každého na naději?  

 Ztrátu naděje na uzdravení lze nepochybně vnímat jako újmu. Je-li někdo 

ochoten a odhodlán např. se svým zhoubným onemocněním bojovat a držet si svou 

naději a o tuto naději je non lege artis postupem jiného připraven, ač by měl být jen 

jedním uzdraveným z mnoha, kteří nemoci podlehnou – jak jinak lze toto vnímat než 

jako zhoršení jeho postavení, ač toto zhoršení primárně nezasahuje do majetkové sféry. 

Pacient si své naděje cení, drží se jí byť by měla být jen mizivá a pakliže by se naskytla 

možnost či technologie, jak ztrátě šance na uzdravení předejít, určitě by po ní byla mezi 

dotčenými masivní poptávka. Nepochybně není v souladu s principy spravedlnosti, 

slušnosti a úctě k hodnotám lidskosti pojímat naději jako bezcennou resp. nicotnou a 

právní ochrany nehodnou hodnotu. Patrně málokdo ze zdravých lidí je toto schopen 

nazřít, ale nemocní jsou si palčivě vědomi toho, že naděje na uzdravení je to 

nejcennější, co v dané situaci mají. A je zhola nespravedlivé a nelidské nedovodit 

sankci pro toho, kdo je o ní připravil. 

 

Občansko-právně relevantní újmou je dnes v českém právním řádu jen až 

samotné poškození zdraví či smrt pacienta. Stanovení příčinné souvislosti mezi 

protiprávním jednáním a tímto následkem jen s určitou pravděpodobností, které 

nedosahuje míry „praktické jistoty“ potřebné k úspěšnému podání důkazu, úspěchu 
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žaloby brání. Naděje na uzdravení či na lepší zdravotní stav je na druhé straně téže 

mince doplněna v podstatě nebezpečím, že nastane poškození zdraví. 60 % naděje 

pacienta na uzdravení je přirozeně provázena 40 % pravděpodobností, rizikem, že 

nastane opak
125

. Pakliže tedy non lege artis postup lékaře povede ke ztrátě naděje na 

uzdravení, která byla dle znaleckého posudku stanovena na 60 %, lze nanejvýš dovodit, 

že jeho pochybení je příčinou nepříznivého následku na zdraví pacienta ze 60 %, ve 

zbylých 40 % by totiž neuzdravení nastalo tak jako tak i při vynaložení sebelepší 

zdravotní péče. Jakkoli toto prokázání by např. před anglickým soudem, aplikujícím 

míru důkazu „převažující pravděpodobnosti“, bylo dostačující neboť by překlenulo 

hranici 51 %, před českým soudem by bylo stále hrubě nedostačující, „bezpečnému 

prokázání“ s přesvědčivostí prakticky 100 % by se stále ani zdaleka neblížilo
126

. Dokud 

tedy není ztracená šance na uzdravení sama prakticky 100 %, není před českým soudem 

přijatelná, jelikož stále přetrvává skulinka možnosti, že k újmě by došlo tak či tak. Jaké 

má české právo důvody k této už na první pohled zjevné enormní tvrdosti?  

 Obavy ze složitého získávání podkladů pro rozhodnutí? Soudce, jako 

medicínský laik je odkázán na znalecké posudky a každé empirické zkoumání 

a vyčíslování hrozí chybou. Proto však institut ustanovení znalce právo soudci 

nabízí – aby ve všech oblastech mimo oblast právní, měl zprostředkovány 

znalosti problému příslušným odborníkem. Ve složitých věcech se lze obrátit 

na znalců vícero a spolehnout se na shodu více odborníků.  

 Předcházení marginálním sporům o jen několikaprocentní ztrátu šance? 

Znamenalo by nepochybně další zahlcení již tak přetížené soudní soustavy 

řešení sporů o pochybení, která znamenala jen malá ale přece jen umenšení 

naděje na lepší zdravotní stav pacientů. Marginální spory hraničící se samotnou 

hospodárností jsou jedna věc, ale tento argument nemůže obstát ve věcech, kde 

byly zmařeny naděje o desítky procent.  

 Skutečnost, že plná náhrada by byla prakticky nedosažitelná, jelikož ztracená 

naděje by byla vždy jen určitou částí celku? Pakliže ze znaleckých posudků 

vyplyne, že původní šance na uzdravení byla 60 % a v důsledku pochybení 
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lékařů nepochybně došlo k její ztrátě a tím např. k amputaci končetiny, bude 

poskytnuta náhrada právě jen 60 %. Ale pacient v tomto případě přišel o nohu 

celou, tudíž náhrada 60 % není adekvátní. 

 Finanční aspekt – „vykrvácení“ zdravotnických zařízení na satisfakcích? Tento 

argument neobstojí, jelikož zdravotnická zařízení mají zákonnou povinnost 

uzavřít smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, takže v případě shledání 

jejich odpovědnosti jim bude plnění zadostiučinění kompenzováno z pojistného 

plnění a finanční stabilita samotného zdravotnického zařízení ohrožena nebude. 

Ačkoli nutno podotknout, že pojištění odpovědnosti je komerčním produktem, 

při jehož poskytování se pojišťovny chovají ekonomicky s ohledem především 

na vlastní zájem, čili pakliže by docházelo ve vyšší míře k pojistným 

událostem a pojistným plněním, nepochybně by to vedlo ke zdražení tohoto 

pojistného produktu. 

 Zadostiučinění i bez vzniklé újmy? Lze si představit také situaci, kdy sice 

došlo na straně lékaře k pochybení, v důsledku nějž byla šance pacienta na 

uzdravení původně 50 % snížena na 25 %, nicméně pacient měl štěstí a i přes 

prvotní nepříznivý vývoj léčby se ocitl mezi menšinou a nakonec se uzdravil. 

K poškození zdraví či smrti tedy nakonec nedošlo, ale ke zmenšení naděje 

nepochybně ano. I takový (bývalý) pacient se může u soudu domáhat 

zadostiučinění za poloviční úbytek naděje. Pakliže bychom považovali ztrátu 

naděje za újmu, měl by být stricto sensu i takový pacient odškodněn. Při 

aplikaci korektivů přiměřenosti, spravedlnosti a zdravého rozumu by však 

takovýto návrh jen těžko obstál. 

 

4.1.5. Dílčí závěr 

Jak bylo v tomto oddílu popsáno, na první pohled líbivý koncept ztráty naděje 

není všespásným řešením přehnané tvrdosti současného stavu právní úpravy ve vztahu 

k hrubě nepřiměřeně obtížené důkazní pozice pacientů-žalobců, jelikož s sebou nese 

celou řadu problémů a snad i nežádoucích důsledků. Nicméně i státy, které shodně 

s Českou republikou nepřijaly loss of chance koncept se snaží k určitému ulehčení 

důkazního břemene kladeného na pacienty dospět alternativními cestami.  



48 

Zato český soud v zásadě lavíruje mezi dvěma variantami a obě značně 

pokulhávají. Buď přešlapuje na místě, myšleno striktně a slepě žádá zcela neúnosné 

prokázání s praktickou jistotou, čímž hromadně kosí nároky poškozených pacientů a 

hrubě narušuje principy spravedlnosti, přiměřenosti a ochrany slabší strany. Anebo se 

pokradmu raději vydá lidštějším přístupem směřujícím k extenzivnímu výkladu zásady 

volného hodnocení důkazů a takříkajíc s „přivřením jednoho nebo obou očí“ považuje 

za najisto postavené i takové tvrzení o příčinnosti, které by sice striktně formálně 

neobstálo, ale z pohledu soudce jej lidsky přijmout lze. 

První cesta je z výše uvedených důvodů nepochybně zcela neudržitelná. Druhá 

cesta je lidsky pochopitelná a až určitým způsobem sympatická, nicméně značně 

nekoncepční a ve své podstatě nabourávající princip právní jistoty, když osobní sklony 

soudce k přirozenoprávnímu přístupu a k soucitnému  „přivírání očí“ vede 

k diametrálně odlišnému výsledku sporu, než jak by tomu bylo u soudce jiného. 

Obě varianty jsou tedy v zásadě nevhodné a je třeba je modifikovat, ne-li 

nahradit alternativními přístupy. A pakliže se koncept ztráty naděje jeví, ať již 

z jakýchkoli důvodů, jako nepřijatelný, lze nabídnout další cesty ulehčování důkazního 

břemene pacientů, jimiž se lze inspirovat . O některých z nich bude pojednáno na 

následujících stranách této práce. 

 

4.2. Pravděpodobnostní teorie kauzality 

 Pravděpodobnostní teorie kauzality 
127

 operuje stejně jako koncept ztráty naděje 

s prvkem pravděpodobnosti. Z pohledu konceptu ztráty naděje má pravděpodobnost 

ústřední postavení – ztráta naděje na uzdravení, neboli z jiného pohledu viděno, zvýšení 

pravděpodobnosti (zde rizika) neuzdravení, má být onou újmou, jejíž odčinění je 

žádáno. Zatímco z pohledu pravděpodobnostní teorie kauzality má prvek 

pravděpodobnosti své místo jako prostředek zkoumání příčinnosti, jako prostředek 

hledání příčin určitých následků.  

                                                           
127

 Pravděpodobnostní  model s cílem popsat pravděpodobnostní vztah vytvořil von Kries a položil tak 

základy pravděpodobnostní teorii kauzality. 
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Příčinou je dle této teorie takový střípek objektivní reality, který má vliv (ať již 

zvyšující či snižující) na pravděpodobnost určitého následku, tedy typicky porušení či 

ohrožení právem chráněných hodnot. Základním východiskem tedy je, že příčina 

zvyšuje pravděpodobnost určitého následku. Příklad odpovědnostního vztahu, kde by 

pro popsání kauzality bylo vhodné aplikovat pravděpodobnostní teorii kauzality uvádí 

Haščák 
128

: „… z dopravních zpráv často slyšíme, že příčinou dopravní nehody byla 

nepřiměřená rychlost… Máme tak dán jev S… neboli porušení právní povinnosti a jev 

N… jako porušení hodnot chráněných právem. Pokud přistoupíme na test conditio sine 

qua non, pak S musela být nutnou podmínkou N. Ale je tomu tak opravdu? Vždyť ne 

každé překročení rychlosti vyvolá nehodu a zároveň je spousta dopravních nehod, 

jejichž příčinou musel být jistě jiný jev.“ 

 Von Kries se ve své teorii pokusil odhalit a vypořádat se s problémem, který 

nezřídka zkoumání příčinnosti „zamlžuje“, tj. problém tzv. falešných příčin. Do vztahu 

příčinné souvislosti totiž nelze slepě svazovat jakékoli spolu související jevy – jejich 

vzájemná souvislost sice může být souvislostí příčinnou, tedy jde o dvojici jevů příčiny 

a následku (kauzalita), nicméně také může jít o jejích vzájemnou souvislost prostou, 

tedy že spolu sice souvisí, ale jaksi nikoli kauzálně (pak hovoříme o korelaci). Vrátíme-

li se k příkladu nehodovosti – je pravdou, že příčinou dopravní nehody může být 

nepřiměřená rychlost, nicméně zkoumání vztahu kauzality může komplikovat, pokud do 

něj budou vstupovat další jevy (zdravotní stav řidiče, technický stav vozidla či 

povětrnostní podmínky a stav vozovky). Dle pravděpodobnostní teorie kauzality je však 

třeba se dále zabývat pouze takovými jevy, které jsou příčinou nutnou, zkoumaného 

následku.  

 Cílem pravděpodobnostní teorie kauzality tedy je vyloučení korelace jevů 

v rámci zkoumaného skutkového děje a vyselektování kauzality – kdy se jedná o vztah 

příčiny a následku. Bolavým místem tohoto přístupu ale je, že není dobře myslitené 

prozkoumat beze zbytku všechny složky skutkového děje, které by ve smyslu této teorie 

mohly být příčinou (tedy všechny jevy, za kterých dochází ke zvýšení pravděpodobnosti 

následku). Z teoretického hlediska se může tato teorie zdát být vhodnější oproti stávající 

                                                           
128

 HAŠČÁK, Josef., Příčinná souvislost jako prvek právní odpovědnosti, Praha 2012, Disertační práce, 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra teorie práva. Vedoucí práce Prof. JUDr. Aleš Gerloch, 

CSc. 116 s. 
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teorii podmínky, resp. oproti teorii adekvátní příčinnosti, pro svůj citlivější přístup 

k všem možným nuancím a specifikům skutkového děje, ale pro praxi a průběh řízení 

v přiměřených časovým mezích je tato teorie však spíše nevhodná.  

 

4.3. Břemeno substancování (vztáhnout k příč. souv.) 

Macur
129

 uvádí, že v naší prvorepublikové judikatuře a v soudobé německé 

judikatuře je doktrína teorie substancování ne zcela vzácným jevem. V našem civilním 

procesním právu je však toto pojetí procesního břemene používáno zcela výjimečně.  

Žalující procesní strana má povinnost při uplatňování svého nároku tvrdit 

rozhodné skutečnosti, přičemž na toto její tvrzení je kladen mimo jiné požadavek 

dostatečné určitosti. Podle Macura 
130

 se substancováním rozumí hodnocení skutkových 

přednesů a návrhů stran z hlediska jejich určitosti, přičemž podmínka řádného 

substancování není splněna v případě neurčitých, paušálních a příliš obecných tvrzení, 

která neumožňují jejich věcné přezkoumání. Břemeno substancování je tedy procesní 

odpovědnost kladoucí na žalující stranu požadavek povinnosti substancování – tedy 

povinnosti dostatečně určitého tvrzení všech rozhodných skutečností. 

Zatímco v případech břemena tvrzení či důkazního břemene za neunesení 

břemene  následuje sankce v podobě ztráty daného ztráta sporu, v případě neunesení 

břemene substancování nenastává takovýto následek bez dalšího. Sankcí je primárně to, 

že se k nedostatečně substancovanému tvrzení vůbec nepřihlédne. Mezi tvrzení 

mimořádně obtížně substancovatelná, tedy u nichž je mimořádně obtížné dosáhnout 

náležité určitosti jejich tvrzení patří právě otázka příčinné souvislosti. Pakliže soud 

nastaví příliš vysoký požadavek na určitost tvrzení této skutečnosti, pak poškozený 

nemusí uspět, naopak ale, pakliže soud zmírní své požadavky na určitost tvrzení, bude 

pro tvrdícího poškozeného snazší břemeno substancování unést a neztratit tak spor. 

 

 

                                                           
129

 MACUR, Josef. Břemeno substancování v civilním soudním řízení. Bulletin advokacie. 1999. č. 6-7 

7s. 
130

 MACUR, Josef, op.cit. pozn. č. 129, na str. 46, 9s. 
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4.4. Sekundární břemeno tvrzení 

 S teorií substancování úzce souvisí institut sekundárního břemene tvrzení. Pro 

některé kvalifikované případy, kdy strana uplatňující svůj nárok není z objektivních 

příčin vůbec schopna přednést dostatečně určitě a konkrétně skutková tvrzení 

odůvodňující jeho nárok, naznačila možnou cestu řešení německá judikatura. K 

vyrovnání nepřiměřeně nevýhodné pozice žalující strany co do plnění její povinnosti 

tvrzení byla použita právní konstrukce, označovanou jako sekundární břemeno tvrzení.  

 Toto pojetí tedy nalezne uplatnění například v takové věci, kdy procesní strana 

(typickým příkladem může být pacient, medicínský laik) nemá a objektivně nemůže mít 

znalosti o rozhodných skutkových okolnostech, které je její povinnosti tvrdit a dokázat. 

Zde soud zbaví tuto znalostně a zkušenostně objektivně znevýhodněnou žalující stranu 

povinnosti tvrdit a přednést všechny rozhodné okolnosti nezbytné pro rozhodnutí a toto 

břemeno tvrzení přenese na druhou procesní stranu, která vědomostí o průběhu událostí 

a k tomu potřebnou odborností a znalostmi disponuje, nebo jimi alespoň v rozhodní 

době disponovala. I zde pochopitelně je tento krok soudu podroben korektivu únosnosti, 

tedy k tomuto přenesení břemena tvrzení bude přistoupeno pouze tam, kde lze jeho 

splnění spravedlivě požadovat. 

Prakticky si tedy lze představit, že by žalující pacient ve svém tvrzení přednesl 

pouze základní záchytné body skutkového děje 
131

, které jsou mu známy s tím, že není 

v jeho silách a není v možnostech jeho znalostí znát detailně průběh souvisejících 

procesů a událostí a soud by přenesl břemeno tvrzení na žalované zdravotnické zařízení 

či na konkrétního zdravotnického pracovníka. Tímto krokem soudu by žalovaná strana 

byla účinným způsobem přiměna k tomu, aby sdělila vše, co je jí známo a takříkajíc 

„nemlžila“.  

 Soud může pochopitelně i v prostředí našeho právního řádu (i bez aplikace 

sekundárního břemene) kterékoli straně uložit, aby soudu přednesla či ozřejmila určitou 

skutečnost, nicméně po nesplnění této povinnosti následuje nepříznivý důsledek 

nanejvýš v podobě pořádkové pokuty. Až obrácení a přenesení skutečného břemene 

tvrzení, jehož neunesení a nesplnění následuje ztráta sporu je skutečně účinným 

                                                           
131

 přičemž pochopitelně ani zde nemůže jít ze strany žalující strany o „vaření z vody“, jeho tvrzení, byť 

jen kusá, musí být alespoň věrohodná, tedy nesmí být žalobcem předkládána skutková tvrzení bez 

jakéhokoli reálného základu či opodstatnění.  
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uložením povinnosti té straně, které má vědomost o pravém průběhu událostí, k jejich 

řádnému objasnění. 

 

4.5. Sekundární břemeno důkazní 

  Další, blízce související, cestou modifikující klasický model, kdy je strana 

žalující tou, která plně nese břemeno tvrzení i břemeno důkazní, a to cesta jdoucí oproti 

sekundárnímu břemenu tvrzení jde o další krok dále, je sekundární břemeno důkazní. 

 Jedná se o situaci, kdy je žalovaná strana obtěžkána nejen povinností a 

břemenem tvrdit, ale zde také navíc svá tvrzení prokázat, jinak čelí ztrátě sporu. Hovoří 

se také o obráceném důkazním břemenu. 

 V prostředí našeho právního řádu se s obrácených důkazním břemenem tradičně 

setkáváme, a to dokonce genericky, ve vztahu k zavinění. Podle J. Macura je 

„Prezumpce zavinění prezumpcí hmotně právní. Stanovení této hmotně právní 

prezumpce je jediným přiměřeným způsobem, jak zákonodárce může průběh dokazování 

ovlivnitb.
132

“  

Jak již bylo zmíněno v části III. této práce, české civilní deliktní závazkové 

právo stojí na presumovaném zavinění ve formě nevědomé nedbalosti. Zásada 

presumovaného zavinění byla v české civilistice pevně zakotvena už v zákoně 40/1964 

Sb., „starém občanském zákoníku“ v § 420, odst. 3 podle něhož se odpovědnosti zprostí 

ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil a je tedy na škůdci samém, aby prokázal, že 

vzniklou škodu nezavinil, tedy že při jeho protiprávním jednání nešlo ani o nevědomou 

nedbalost – že nevěděl, že svým právně relevantním jednáním může způsobit škodlivý 

následek a ani toto vzhledem ke svým poměrům vědět neměl a nemohl. Tohoto přístupu 

se zákonodárce drží dál také po 1.1.2014. a konstruuje vyvratitelnou právní 

domněnku.
133
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 MACUR, Josef. Odpovědnost a zavinění v občanském právu. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 

1980. 153s. 
133

 ustanovení § 2911 nového občanského zákoníku: „Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením 

zákonné povinnosti, má se za to, že škodu zavinil z nedbalosti.“ Pro škůdce, jež se přihlásili k určité 

odbornosti či dovednosti (tedy například lékaře) se dále v ustanovení § 2912, odst. 2 zavinění ve formě 

nedbalosti presumuje také tam, kde tyto své zvláštní znalosti neuplatní, ač to od nich bylo možno 

rozumně a spravedlivě očekávat. 
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Jakkoli je obrácené břemeno důkazní tradiční a přirozenou součástí našeho 

nazírání konstrukce právní odpovědnosti, z pohledu evropské soukromoprávní doktríny 

je tento přístup spíše výjimečný, neboť ve většině evropských zemí se zavinění 

nepresumuje paušálně pro celou oblast subjektivní odpovědnosti, nýbrž pouze na 

vybrané kategorie subjektivních odpovědnostních vztahů, kde je to z určitých 

kvalifikovaných okolností odůvodněno 
134

. Principy evropského deliktního práva (PETL 

– Principles of European Tort Law), všeobecně uznávaný projekt směřující ke 

sbližování právních úprav jednotlivých evropských států, výslovně normují jen možnost 

(tedy nikoli povinnost) obrácení důkazního břemene ve vztahu k zavinění 
135

.  Většina 

evropských právních řádů, z nichž PETL vychází, v zásadě ukládá žalobci, aby i 

zavinění na straně žalovaného prokázal. Český občanský zákoník, v podobě před 

rekodifikací i po ní, představují z tohoto pohledu tedy spíše výjimku. 

Obrácení důkazního břemene ve vztahu k zavinění, tedy presumované zaviněni 

s možností škůdcovi exkulpace je tedy v našem právním řádu po desítky let užívaným a 

všeobecně doktrínou i praxí přijímaným konceptem. Nelze si však dobře představit 

použití téže berličky pro usnadnění prokázání příčinné souvislosti.     

 

4.6. Skutkové domněnky  

Dalším způsobem, jak by mohlo být žalobcům – pacientům ulehčeno jejich 

důkazní postavení je nezřídka použití skutkové domněnky. Skutkové domněnky jsou 

technikou typicky užívanou k usnadnění dokazování, zejména tam, kde soud jinak 

vznáší, pro žalující stranu dobře nesplnitelný, požadavek prokázání rozhodných tvrzení 

žalující strany s mírou hraničící s jistotou, jak je tomu typicky ve sporech vyvstávajích 

z poskytování zdravotní péče. Skutkové domněnky
136

 nemají právní základ, nevycházejí 

ze zákonné úpravy
137

, ale zakládají se na bázi všeobecné lidské zkušenosti a praktického 

                                                           
134

  Východiskem je premisa, že v určitých situacích se s jednáním subjektů práva pojí zvýšená míra 

rizika, větší rozsah škod či vyšší nebezpečnost případného následku. Nicméně tyto aspekty zde ještě 

nedosahují takové intenzity, aby odůvodňovaly aplikaci objektivní odpovědnosti. Geneze odpovědnosti s 

obrácením důkazního břemene tvoří jakousi přechodnou sféru mezi subjektivní a objektivní 

odpovědností. 
135

 v článku 4:201 odst. 1 PETL je stanoveno: „Důkazní břemeno o zavinění může být obráceno vzhledem 

k závažnosti nebezpečí, které jednání představuje“. 
136

 na rozdíl od domněnek právních 
137

 WINTEROVÁ, Alena. a kol. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 6. aktualiz. dopl. vyd. 

Praha: Linde, 2011, 232-234s. ISBN 978-80-7201-842-0. 
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myšlení, které denno-denně používá každý člověk a přirozeně také člověk, který je 

nadaný funkcí soudce. „Denně ve svém běžném uvažování pracuje každý se 

zkušenostními skutkovými domněnkami, bez jejichž používání by nebylo praktické 

myšlení a jednání vůbec možné. Na základě zkušenosti např. považujeme lidi za duševně 

zdravé a jejich jednání i výroky za projevy jejich skutečné vůle, pokud o tom nevyvstane 

závažná pochybnost (která sama může vést pouze k bližšímu zkoumání). Skutková 

domněnka pak platí, pokud není ohledně určitého člověka dokázán opak.“
138

 

Aplikace skutkových domněnek má svůj význam zejména při hodnocení v řízení 

prováděných důkazů. Skutková domněnka usnadňuje soudci úvahu o tom, které tvrzení 

procesní strany má považovat za pravdivá. Ačkoli je základ skutkových domněnek 

pouze zkušenostní a nikoli právní, přesto soud její aplikaci nemůže vyloučit bez 

řádného odůvodnění. Následně je na druhé straně sporu aby případně hodnocení důkazu 

opřené o tuto obvyklou zkušenost vyvrátila, resp. zpochybnila
139

.  

Skutkové domněnky nabývají na významu právě v souvislosti s prokazováním 

příčinné souvislosti, jakožto jednoho z nezbytných stavebních kamenů geneze 

odpovědnostního právního vztahu. Vztah příčinnosti totiž není aspekt skutkového děje, 

který by byl bezprostředně pozorovatelný. Lze na něj vždy pouze usuzovat, a to právě 

na základě zkušenosti založené na ustáleném průběhu rozhodných dějů, (v případě 

medicínského prostředí na základě mnohokrát popsaných a pozorováních biologických 

procesů apod.) Holčapek uvádí na příkladu, že „pokud lékař při zákroku nechtě poškodí 

tepnu a pacient následně vykrvácí a zemře, usuzujeme na kauzalitu na základě znalosti 

lidského těla, v němž, jak lékařská věda dobře ví, má krev zcela zásadní úlohu a její 

náhlou větší ztrátu nedokáže organismus dostatečně rychle nahradit, přičemž zároveň 

ani není schopen poškození tepny snadno zacelit. To však nic nemění na tom, že 

příčinný vztah mezi jednáním lékaře a následkem – úmrtím pacienta – zde zůstává 

úsudkem, jakkoli dobře odůvodnitelným, nikoli objektivně pozorovatelným jevem. Právě 

proto je důkazní břemeno pacienta, který uplatňuje nárok z odpovědnosti za újmu na 

jeho zdraví, ve vztahu ke kauzalitě obtížné a mimo jiné i proto bývá za určitých 
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okolností skutkovými domněnkami – úsudky založenými na poznatcích o obvyklém běhu 

věcí – znatelně ulehčováno.
140

“ 

 

4.7. Volná úvaha soudu  

4.7.1. Německo 

 Německá judikatura, i při setrvání na vysokém stupni míry důkazů požadované 

pro soudcovské přesvědčení o pravdivosti tvrzených rozhodných skutkových okolností, 

otevřela několikeré cesty směřující k ulehčení dokazování. Mezi nimi také určité 

ulehčení dokazování cestou volné úvahy soudu upravené ustanovením § 287 

německého ZPO. Toto pravidlo se primárně vztahuje na určení výše částky, kterou má 

žalovaný plnit, v případech, kdy ohledně nárokovaného plnění mezi stranami přetrvává 

spor. 

§ 287 německého ZPO
141

 v překladu autorky zní: (volná úvaha ve vztahu k výši 

nároku) 

(1) Je-li mezi stranami sporné, zda škoda skutečně vznikla a v jaké výši nebo kolik 

má činit kompenzace, rozhodne o tom soud po zhodnocení všech okolností podle 

volného přesvědčení. Zda a v jakém rozsahu je třeba nařídit navrhované 

dokazování nebo je jej třeba provést z moci úřední, závisí na úvaze soudu. Soud 

může provést důkaz o škodě nebo její náhradě; ustanovení § 452 odst. 1 věta 

první, odst. 2 až 4 se použijí obdobně. 

(2) Ustanovení odstavce prvního věta první a druhá se v majetkoprávních sporech 

v jiných případech použijí obdobně, je-li mezi stranami sporná výše pohledávky 
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2011, 151 - 152s. ISBN 978-80-7357-643-1. 
141

 V německém originále § 287 odst. 1: „Ist unter den Parteien streitig, ob ein Schaden entscheiden sei 

und wie hoch sich der Schaden oder ein zu ersetzendes Interesse belaufe, so entscheidet hierüber das 

Gericht unter Würdigung aller Umstände nach freier Überzeugung. Ob und inwieweit eine beantragte 

Beweisaufnahme oder von Amts wegen di Begutauchtung durch Sachverständige anzuordnen sei, bleibt 

dem Ermessen des Gerichts überlassen. Das Gericht kann den Beweisführer über den Schaden oder das 

Interesse vernehmen; die Vorschriften des § 452 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.“; odst. 2: 

„Die Vorschriften des Abs 1 Satz 1, 2 sind bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten auch in anderen 

Fällen entsprechend anzuwenden, soweit unter den Parteien die Höhe einer Forderung streitig ist und die 

vollständige Aufklärung aller hierfür massgebenden Umstände mit Schwierigkeiten verbunden ist die zur 

der Bedeutung des streitigen Teiles der Forderung in keinem Verhältnis stehen.“ k dispozici také na: 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__287.html 



56 

a plné vyjasnění všech pro to rozhodujících okolností je spojené s obtížemi, které 

nemají vztah k významu sporné částky pohledávky. 

Uvedené ustanovení německého ZPO může na první pohled vykazovat určitou 

podobnost s § 136 českého občanského soudního řádu, nicméně zásadní odlišností mezi 

nimi je, že § 136 občanského soudního řádu normuje pouze volnou úvahu soudu co do 

výše nárokovaného plnění v případech, kdy je nárok co do základu nepochybně 

prokázán. Oproti tomu § 287 německého ZPO dává prostor volné úvaze soudu nejen co 

do určení výše přiznané částky, ale také co do prokázání samotného základu nároku. Je 

toto cesta, kterou by bylo radno se inspirovat také v našem právním prostředí?  

Holčapek 
142

 a shodně s ním také Greger 
143

 hodnotí používání tohoto institutu 

německou judikaturou jako „velmi extenzivní“, kdy tato právní konstrukce nachází své 

uplatnění zejména tam, kde je důkazní situace ve věci obzvláště svízelná – typicky tedy 

pro prokázání vztahu příčinnosti mezi protiprávním jednáním a škodným následkem.  

Greger jde v kritice dál a považuje takovýto zásah procesní normy do sféry práva 

hmotného za „zneužití procesně-právního předpisu, který je zamýšlen pro zcela jiné 

účely, totiž pro výpočet pohledávky, tedy pro zjištění částky, za kterou se odpovídá, a 

nikoliv pro odůvodnění odpovědnosti jako takové.“ 
144

  

Podle mínění Holčapka má však extenzivní aplikace volné úvahy soudu v pojetí 

německé rozhodovací soudní praxe své opodstatnění v případech tzv. sekundárních 

újem. V medicínsko-právních sporech sekundární újma nezřídka provází újmu primární. 

Příkladmo, je-li při poskytování zdravotní péče způsobena újma, (primární újma – např. 

porušení močovodu při laparoskopické hysterektomii, v důsledku toho nutná reoperace, 

komplikovaná rekonvalescence, zvýšená bolest, delší pracovní neschopnost a tím vyšší 

ušlý výdělek atp.), jelikož je lidský organismus komplexní jednotka, kde jakýkoli jeden 

proces není osamocen a sám o sobě, ale souvisí s nespočtem dalších, lze se často setkat 

s navazujícími až v budoucnu vzniklými újmami (sekundárními újmami – např. 

dlouhodobě opakované záněty močového ústrojí v důsledku primární újmy vedoucí 
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v budoucnosti až k rozvinutí chronického zánětu ledvin, jejich oslabení a v krajním 

případě také nutnosti dialitické podpory činnosti ledvin).  

Pro tyto případy, kdy lze jen obtížně odlišit meze primární a sekundární újmy, 

mohou soudy německé rozhodovací praxe aplikací § 287 ZPO „zakomponovat“ také 

vzdálené následky a zohlednit je ve svém rozhodnutí, a to tak že: „tyto vzdálené 

následky jsou totiž německou soudní praxí interpretovány jako předpoklad určení toliko 

výše nároku, zatímco primární újma je podle ní nezbytná ke vzniku samotného jeho 

základu.“
145

 

 

4.7.2. Rakousko 

Také v rakouské rozhodovací praxi má volná úvaha soudu, coby prostředek 

redukce míry důkazů své místo. Na rozdíl od výše popsané úpravy německé, kde se 

beneficium volné úvahy soudu týká pouze výpočtu výše nároku, v rakouském pojetí se 

snížená míra důkazů může dle Tichého aplikovat na nárok na náhradu škody jako celek. 

146
 

 § 273 rakouského ZPO 
147

 v překladu autorky zní: (volná úvaha ve vztahu 

k nároku samému) 

(1) Je-li zjištěno, že straně sporu při splnění důkazní povinnosti náleží náhrada 

škody nebo jí má být přiznána pohledávka, avšak tento důkaz nelze provést 

anebo jej provést lze, ale jen s nepřiměřenými obtížemi může soud, aniž by 

požadoval předložení takového důkazu, stanovit tuto částku dle volného uvážení. 
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4.7.3. Česká republika 

 Platné právo německé, rakouské i české postrádá pozitivněprávní úpravu 

kauzálního nexu jako takového a tedy i kauzálního nexu v případech multikauzálních 

škod, kterými nezřídka jsou spory pramenící z medicínsko-právních sporů. V zásadě 

v této trojici komparovaných právním řádů přetrvává teorie přesvědčení o pravdě coby 

zásada. Avšak reakcí na tuto skutečnost z řad rakouské a německé rozhodovací praxe 

bylo rozvinutí teorií a přístupů výše popsaných, vedoucích k modifikování požadavků 

na prokázání příčinnosti. Zásada plného důkazu, míry důkazu blížící se jistotě tedy je 

pozitivněprávní zásadou, jak je patrno z pojednání výše, nikoli však neprolomitelým 

pravidlem. 

Česká nauka i rozhodovací praxe však stále setrvává na požadavku conditio sine 

qua non – jiná alternativní modifikovaná, příčinnost nemá v platném a účinném 

pozitivním právu své místo a teorie podmínky je u nás nejen zásadou, ale i železným 

pravidlem. 

Příbuznou technikou, se kterou se lze v rozhodovací praxi českých soudů setkat, 

a která toto železné pravidlo může překlenout, je prosté extenzivní využití zásady 

volného hodnocení důkazů
148

. Jde o přístup ve své podstatě jednoduchý, nicméně bez 

konkrétního hlubšího doktrinálního propracování či jednotného rámce. Holčapek ji 

shrnuje do schématu: „trvat formálně na podání důkazu s vysokou mírou 

pravděpodobnosti či praktickou jistotou, nicméně využít extenzivně oprávnění a 

povinnost soudu k volnému hodnocení důkazů a dovodit tak kauzální vztah i tehdy, 

pokud je to vzhledem k okolnostem přinejmenším diskutabilní, nicméně kdy soud z 

jakéhokoli důvodu chce pacientovi jeho nelehkou úlohu usnadnit.“ 
149

 

Česká republika tíhne zatím k tomuto přístupu k redukci požadované míry 

důkazu, což nelze kvitovat jako krok, který je koncepční. Po stránce pozitivněprávní 

sice nelze nic vytknout – zásada volného hodnocení důkazů, jakožto jeden důležitých 

aspektů práva na spravedlivý proces, se má a musí se v soudních v demokratickém 

právním státě odrážet. Zajistit realizaci práva každého na právní ochranu 

prostřednictvím spravedlivého procesu je závazek, který na sebe Česká republika vzala 
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na úrovni mezinárodní, tak se k němu přihlásila svým ústavním pořádkem. Nicméně 

s volnost hodnocení důkazů soudcem není bezmezná a nelze pod její záštitou 

vystupovat z rámce vytyčeného hmotněprávní úpravou.  

Zejména nelze s odvoláním na aplikaci zásady volného hodnocení důkazů narušovat 

předvídatelnost a konzistentnost rozhodování, legitimní očekávání a tím nabourávat 

právní jistotu. 
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V. ZÁVĚR 

 Tato diplomová práce se v rámci sféry medicínského práva věnuje problematice 

odčinění nemajetkové újmy na životě či zdraví, k níž došlo v důsledku non lege artis 

postupu poskytovatele zdravotních služeb. Jakkoli činnost lékaře poskytujícího 

zdravotní péči podléhá také odpovědnosti etické či disciplinární, o nichž pro úplnost 

stručně pojednává část II. této diplomové práce, je to právě odpovědnost právní, 

občanskoprávní, která je v tomto směru nejstěžejnější. Jak je detailně rozvedeno v části 

III. této diplomové práce, k dovození odpovědnosti za způsobenou újmu je nutno 

v právem aprobované kvalitě naplnit její čtyři základní stavební kameny. Řádné 

prokázání jednoho z nich, příčinné souvislosti, je pro pacienta – jako žalující stranu 

nezřídka krajně obtížné, až objektivně zhola nemožné, přičemž právě toto úskalí a 

možné náhledy a přístupy jeho řešení je středobodem pozornosti této diplomové práce. 

 Lékařská profese je pro blaho celé společnosti naprosto nezbytná a bylo by 

velmi žádoucí, aby jejich společenské postavení i ekonomické ohodnocení odpovídalo 

jejich nepopiratelnému významu. V tomto směru lze podotknout, že má česká 

společnost jistě určité rezervy. Současně však je nepochybně třeba kvitovat emancipaci 

pacientů a rostoucí důraz na jejich práva, jejich právní ochranu a zvyšovat nároky na 

právní odpovědnost při výkonu lékařského povolání, pakliže není vykonáváno dle 

pravidel vědy a nejnovějších poznání.  

Nicméně mezi těmito oběma hledisky je třeba pečlivě vyvažovat a hledat 

rovnováhu. Rozhodně není účelné a z žádného důvodu prospěšné, aby lékaři vykonávali 

svou profesi ve strachu a s přehnanými obavami z nepřiměřených právních následků. 

Nahlédněme na okamžik do historie, státní moc byla vždy vůči lékařům spíše represivně 

dohlížitelská. Například král Chammurappi (1792 – 1752 př. n. l.) trestal neúspěšné 

chirurgy velmi účinným zákazem další praxe, a to useknutím ruky. Český král Jan 

Lucemburský dal utopit své lékaře, kteří neúspěšně léčili jeho oční chorobu 
150

 a 

příkladů bychom nalezli více. 

Na druhou stranu by bylo v neméně hrubém rozporu se zásadou spravedlnosti, 

přiměřenosti, s úctou k dobrým mravům či dokonce v rozporu se zásadami lidskosti, 
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pokud by v důsledku non lege artis postupu lékaře došlo k poškození zdraví či dokonce 

ke ztrátě života poškozeného pacienta a tento se nedočkal žádného odčinění své újmy 

z důvodů nesplnění právních požadavků, které jsou krajně obtížně splnitelné či dokonce 

zcela nesplnitelné. Míněno důkazní břemeno v jeho dosavadní tíži. 

S koncepcí důkazního břemene se v našem právním řádu a právních řádech, na 

které bylo v minulosti kontinuálně navazováno, setkáváme již více než 100 let. Tento 

páteřní institut civilního procesu se rozvinul již v rakouské civilistice přelomu 19. a 20. 

století a po roce 1918 jej plně přijala také civilistika československá. Tradičně je 

v našem právním řádu, jak již bylo výše nejednou uvedeno, s institutem důkazního 

břemene spojována míra důkazu v kvalitě praktické jistoty. Soud tedy musí nabýt 

vnitřní přesvědčení, že není žádných rozumných pochybností o tom, zda jsou relevantní 

skutková tvrzení žalující strany pravdivá. Jakákoli pouhá pravděpodobnost, byť by byla 

výrazně převažující je výslovně prohlášena za nedostatečnou a tudíž nepřijatelnou a 

znamená ztrátu sporu.  

Takto nastolené panství důkazního břemene čelí četným kritickým hlasům a lze 

se setkat s nejednou tendencí jej překonat a nahradit či alespoň modifikovat. V tomto 

směru jsou zahraniční právní řády a rozhodovací praxe jejich soudů o mnoho dále než 

jak je tomu v České republice a proto bylo cílem této diplomové práce pokusit se 

předestřít možnosti překlenutí tohoto problému.  

V bodě 3.6. byla nastíněna celá řada možných přístupů:  koncept ztráty naděje, 

pravděpodobnostní teorie kauzality, břemeno substancování, sekundární břemeno 

tvrzení, sekundární břemeno důkazní, skutkové domněnky či volná úvaha soudu. 

Stěžejní doktrínou, která byla v bodě 3.6. detailně popsána i s pomocí konkrétních 

případů je koncept ztráty naděje. Pozornost byla věnována také problémům a 

nejasnostem, které by bývala s sebou do naší aplikační praxe vnesla.  

Je nepochybné, že každá změna v dosavadním doktrinálním chápání a 

rozhodovací praxi s sebou přináší problémy a zádrhele, je nepohodlná a snad i zpočátku 

nevýhodná pro právní jistotu, vzhledem k určitým způsobem modifikovanému 

směřování rozhodování soudů. Nicméně v medicínsko-právních sporech vyplouvá na 

povrch měrou, kterou již nelze déle přehlížet, fakt že dosavadní pojímání důkazního 

břemene právě ve vztahu k prokazování příčinné souvislosti, tedy jako "stoprocentního" 
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prokázání objektivní příčinné souvislosti, je v podstatě nemožné, iluzorní, nedosažitelné 

a je načase vystoupit z vyjetých kolejí a přijmout koncepční trvale udržitelné řešení.  
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Abstrakt 

 Tato diplomová práce se zabývá problematikou odpovědnosti v oblasti 

poskytování zdravotní péče, konkrétně se věnuje příčinné souvislosti v medicínsko-

právních sporech, jejím specifikům, úskalím jejího prokazování a možným cestám 

ulehčování důkazního břemene ve vztahu k příčinné souvislosti, mezi nimi zejména 

konceptu ztráty naděje. 

 Práce se nejprve v části druhé věnuje stručnému uvedení do problematiky 

odpovědnosti, jakožto specifického fenoménu nezbytného pro fungování lidské 

pospolitosti, která v oblasti poskytování zdravotní péče není představována pouze 

občanskoprávní odpovědností, ale je doplněna také odpovědností etickou, disciplinární 

či pracovněprávní. Právní odpovědnost je nicméně jednoznačně dominantním a 

nejúčinnějším nástrojem k regulaci chování adresátů právních norem. 

 Právní odpovědnost, pojatá jako sekundární právní povinnost vyvstávající v 

důsledku porušení primární právní povinnosti, je dle jejích základních stavebních prvků 

popsána ve třetí části práce. Jedná se o prvky: protiprávní jednání, vznik újmy, zavinění 

a konečně příčinnou souvislost mezi protiprávním jednáním a vznikem újmy. Stěžejní 

pozornost je přitom věnována příčinné souvislosti, specifikaci příčinné souvislosti jako 

pojmu a požadavku na míru jejího prokázání v českém právním řádu a také v právních 

řádech německém a rakouském.  

 Problém míry prokázání právně relevantní skutečnosti tvrzené žalobcem a 

zejména možnosti a varianty ulehčení tohoto důkazního břemene, pro tuto práci 

ústřední, jsou dále analyzovány ve čtvrté části práce. Zvláštní pozornost je přitom 

věnována konceptu ztráty naděje, jež je nejprve popsán pomocí demonstrace na 

konkrétních případech rozhodovaných britskými soudy v prostředí právní kultury 

common law. Následně je pojednáno o ústředním konfliktu aplikovatelnosti konceptu 

loss of chance a sice zda má či nemá být ztráta naděje považována za samostatnou újmu 

v občanskoprávním smyslu. Možnou inspirací pro cesty ulehčování důkazního břemene 

je celá řada doktrín a ideí, jejichž analýzou se následně část čtvrtá zabývá. Jedná se o 

pravděpodobnostní teorii kauzality, břemeno substancování, sekundární břemeno 
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tvrzení a sekundární břemeno důkazní, skutkové domněnky a závěrem volnou úvahu 

soudu.  

 Práce se snaží učinit komplexní přehled přístupů k tíži důkazního břemene 

kladeného na žalobce, specificky na pacienta-žalobce, ať již jde o přístupy v praxi 

užívané, s nimiž má zkušenost zahraniční soudní rozhodovací praxe, či teorie spíše 

doktrinální. Každá z předestřených cest ulehčování důkazního břemene je nazírána 

kriticky a žádná není bezvýhradně upřednostněna, nicméně nepochybným zůstává, že 

jediným skutečně nesprávným a neudržitelným postojem je ten v České republice 

stávající, a to postoj kladoucí na žalobce důkazní břemeno o tíži „praktické jistoty“, 

který je třeba přehodnotit a v souladu se zásadami přiměřenosti a spravedlnosti 

přizpůsobit tomu, co lze rozumně požadovat. 
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Abstract 

 This thesis deals with the responsibility associated with the provision of health 

care, specifically it deals with the problem of causal link in medical disputes, its 

peculiarities, its obstacles related to its proving and possible ways of burden-of-proof-

easement in relation to causation, including in particular the loss of chance concept. 

 Second section of the thesis is dedicated to the brief introduction to the issue of 

liability, as a specific phenomenon necessary for the functioning of the human 

community, which is in the provision of health care represented not only by civil 

liability, but also by ethical disciplinary or labour liability. Legal liability is however 

clearly the dominant and most efficient instrument to regulate the conduct of the legal 

norm addressees. 

 Legal liability, defined as secondary legal obligation, arising as a result of a 

breach of the primary legal obligation, is described in the third section of this thesis 

according to its basic structural elements. These basic structural elements are: 

infringement, emergence of damage, fault and finally causal link between the unlawful 

conduct and the damage. Crucial attention is paid to the causal link, to the specification 

of the causal link concept, to the requirement for level of proof in the Czech legal 

system and also in comparison in the legal systems Germany and Austria. 

 The core issue of this thesis, issue of the level of proof that is imposed on the 

facts alleged by the plaintiff and foremost the issue of the possibilities and variations 

alleviating this burden of proof, are further analyzed in the fourth section of this thesis. 

Special attention is paid to the loss of chance concept, that is initially described by 

demonstrations on concrete cases adjudicated by British courts according to common 

law. Subsequently, the focus shifts to the central conflict of the loss of chance 

applicability – that is whether or not the loss of chance ought be treated as a damage in 

itself. The fourth section is then concerned with the analysis of various inspirational 

sources of burden of proof easement. These are probabilistic theory of causation, burden 

of definiteness, secondary burden of allegation, secondary burden of proof, factual 

presumption and free discretion of the court. 
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 This thesis seeks to make a comprehensive overview of approaches to the level 

of the burden of proof imposed on the plaintiff, specifically patient-plaintiff, whether it 

is a concept used by foreign judicial decisional practice or rather doctrinal theory. Each 

of the outlined alternatives of the burden of proof easement is perceived critically and 

none is unreservedly preferred, however the undoubted remains that, the only truly 

improper and unsustainable attitude is the current Czech one, that is the attitude 

imposing the burden of proof upon the plaintiff with the level of „practical certainty”. 

This attitude needs to be reconsidered and adapted the principles of adequacy and 

fairness, what may reasonably be required. 
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