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Úvod 

Tématem předkládané diplomové práce je problematika trestněprávních aspektů 

postavení pacienta jako poškozeného při poskytování zdravotní péče, v rámci které 

mezi pacienty, zdravotnickými zařízeními a lékaři vznikají komplexní právní vztahy. 

Při výběru diplomové práce mě ovlivnilo několik aspektů, hlavně tedy absolvování 

modulu zdravotnického práva, který se skládal z dvou teoretických výukových 

předmětů a případových studií. V rámci studia mě tato oblast velice zaujala a svůj 

kladný vztah k dané oblasti práva jsem chtěl interpretovat v rámci této práce. 

Zdravotnické právo je pro mě zajímavým oborem především v tom, že propojuje více 

právních odvětví. Komplexnost zdravotnického práva je promítnuta v jeho obsahu, 

neboť v sobě zahrnuje normy správního, trestního ale i občanského práva. Právě 

propojení trestního a občanského práva je tím aspektem zdravotnického práva, který pro 

mne byl nejbližší a rozhodující při výběru tématu diplomové práce.  

Trestní a občanské právo jsou svými povahami situovány na opačných koncích 

pomyslné linie práva, neboť trestní právo představuje jeden z nedůležitějších pramenů 

veřejnoprávní větve a občanské právo je naopak základním soukromoprávním 

odvětvím. Jedná se o dvě odlišné právní oblasti, které jsou v určitých momentech velice 

propojeny. Takovým momentem je právě oblast poškození pacientových práv v rámci 

poskytování zdravotní péče, kdy zdravotní pracovník svým protiprávním jednám 

způsobí pacientovi škodu na jeho právech. Díky této právní skutečnosti vznikne právní 

poměr v rámci trestního ale i občanského práva.  

Mezi nejdůležitější povinnosti lékaře je člověka léčit. Stejně jak ve svém díle 

napsal Hippokrates „Pomáhat – nebo alespoň neškodit“, zdravotník by měl v rámci 

svého povolání pomáhat a snažit se zlepšovat zdravotní stav pacienta. Povolání lékaře, 

popřípadě zdravotnického pracovníka patří k nejrizikovějším a nejzodpovědnějším 

profesím vůbec. Zdravotničtí pracovníci se v rámci své profese denně potýkají se 

situacemi, kdy rozhodují o životě jiného a mnohdy to jsou situace vypjaté a velice 

složité. Díky těmto okolnostem jsou lékaři nuceni pracovat pod tlakem a v podmínkách, 

které nejsou ideální. Ve většině případech budou lékaři po medicinské stránce 

postupovat souladně, avšak můžou nastat okolnosti, kdy i přes tuto skutečnost vyplynou 
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z lékařského zákroku nepříznivé následky. Tyto následky jsou pak zkoumány v rámci 

správních (přestupkových), kázeňských, občanských ale i trestních řízení. Trestní 

odpovědnost je nepochybně nejzávažnější ze všech druhů právní odpovědnosti, které 

mohou v lékařském povolání nastat, neměla by však být prvořadým prostředkem k 

zajišťování řádné zdravotní péče. Jakmile však selhává primární ochrana poskytovaná 

normami jiných právních odvětví, nabývá trestněprávní ochrana zásadní povahy. 

Pro komplexní posouzení a východiska postavení pacienta jako poškozeného při 

poskytování zdravotní péče bude v rámci předložené diplomové práce rozvedeno 

několik oblastí. Jedná se především o oblast samotného vztahu mezi subjekty 

poskytování zdravotnické péče, kdy takový vztah nebyl možný provést bez poznání 

historického vývoje postavení pacienta v systému poskytování zdravotní péče a jeho 

ústavněprávních, významných mezinárodních, soudních a jiných normativních aktů, jež 

mají přímé dopady na stávající podobu vztahu lékaře a pacienta. Dále budou rozebrány 

odpovědnostní vztahy, které v rámci poskytování zdravotní péče mohou mezi subjekty 

vzniknout, především s důrazem na oblast odpovědnosti trestněprávní a 

občanskoprávní. S odpovědností úzce souvisí problematika trestných činů, které se 

objevují v rámci poskytování zdravotní péče, z nichž jsem do své práce vybral ty, které 

se v rámci poskytování zdravotní péče nejvíce vyskytují. Nakonec bude rozebrána 

samotná problematika nároku na náhradu škody či nemajetkové újmy vzniklé v rámci 

poskytování zdravotní péče.  

Cílem diplomové práce je zejména seznámit čtenáře s postavením pacienta, 

kterému v rámci poskytování zdravotní péče vznikla škoda či újma na jeho právech. 

Pokusím se především diverzifikovat a vyjasnit vázanost mezi trestněprávní a 

občanskoprávní rovinou poškozeného při poskytování zdravotní péče, dopady takového 

vztahu  na pacienta a zdravotnické zařízení a postupy, kterých se  může pacient v rámci 

ochrany svých subjektivních práv domáhat. 

Ke zpracování práce mi byla hlavním zdrojem odborná literatura nacházející se 

v knihovně právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dalším významným zdrojem byla 

rozhodovací činnost soudů a též internetový prohlížeč. 
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Vztah pacienta, lékaře a zdravotnického zařízení je vztah důležitým, neboť právě 

lidské zdraví je něčím, co není penězi ocenitelné a každý jedinec si ho přirozeně střeží. 

Díky tomu dochází k častým střetům mezi subjekty takového vztahu a je tedy na právu, 

aby tyto vztahy určitým způsobem regulovalo. Jak říká již výše citovaný Hippokratés, 

„provozování lékařství je boj a také fraška, hraná třemi osobami: pacientem, lékařem a 

nemocí.“ 
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1. Prameny a právní úprava zdravotnického práva 

„Medicínské, zdravotnické či zdravotní právo není u nás chápáno jako 

samostatné právní odvětví, ale jako určitý kompilát právních předpisů, kterými se 

upravují právní vztahy související s právem na zdravotní péči, jejím výkonem a 

odpovědností za její poskytování.”1 Projevují se v nich z velké části normy veřejného 

práva, především správního, trestního, ale také normy některých soukromoprávních 

odvětví. Prameny zdravotnického práva však můžeme nalézt i v rovině 

mezinárodněprávní a ústavní. 

V dnešní době se v praxi setkáváme mezi lékaři a zdravotními pracovníky 

s právním deficitem. Je zde obecný apel o nutnosti povědomí právní regulace při 

výkonu povolání lékaře, který je kladen na veškeré zdravotnické pracovníky. Lékaři 

však bývají ve znalosti právní regulace laxní a dochází pak ke zbytečným situacím, jako 

například k nedostatečnému poučení pacientů nebo k jiným nedůslednostem.  

Pod pojmem lékařské právo je zahrnut soubor právem upravených vztahů, které 

vznikají mezi subjekty zdravotní péče a pacienty, bez ohledu na to, zda je poskytování 

zdravotní péče provozováno ve státních nebo soukromích zařízeních.2 Lékařské právo je 

tedy složkou odlišnou od práva zdravotnického, které dokonce stanovuje základní 

zásady překračující hranice pouhých právem stanovených povinností či oprávnění3; jenž 

jsou předmětem množství diskuzí, zejména kvůli absenci vynutitelnosti a normativního 

charakteru. K těmto zásadám patří – povinnost léčit, zásada důvěry pacienta k lékaři, 

zásada svolení pacienta k lékařským zákrokům, autonomie lékařského povolání a 

mnoho dalších.4 

 

 

                                     
1 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. Druhé, upravené a rozšířené 
vydání. Praha: Orac, 2004, s. 12 
2 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. Druhé, upravené a rozšířené 
vydání. Praha: Orac, 2004, s. 15 
3 Tamtéž. 
4 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. Druhé, upravené a rozšířené 
vydání. Praha: Orac, 2004, s. 16 
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1.1. Mezinárodněprávní úprava 

Podle Ústavy České republiky mají ratifikované mezinárodní smlouvy přednost 

při jejich aplikaci před běžnými zákony České republiky a zákony se musí těmto 

smlouvám přizpůsobovat.5 Na poli mezinárodního práva máme nespočet úmluv, 

kterými je Česká republika vázána. Dle výkladu Ústavy mají tyto úmluvy aplikační 

přednost před běžnými zákony České republiky. „Při posuzování jakéhokoliv případu je 

třeba proto začít s výkladem Úmluvy; postup podle zákona přichází v úvahu jen tam, 

kde Úmluva mlčí případně kde přímo zákon odkazuje.“6 „Tuto aplikační přednost nám 

přinesla tzv. Euronovela Ústavy z 18. října roku 2001.“7 Na úrovni mezinárodního 

zdravotnického práva, bylo vydáno nespočet mezinárodněprávních úmluv, které zcela 

zásadně zasáhli do této oblasti a radikálně změnili systém zdravotního práva v České 

republice.  

1.1.1. Úmluva o biomedicíně 

Jak již bylo výše řečeno, v mezinárodním zdravotnickém právu bylo vydáno 

nespočet legálních pramenů, které utvořily právní rámec nejen mezinárodního 

zdravotnického práva. Základní rámec ochrany pacienta tvoří zejména mezinárodní 

smlouvy, kterými je Česká republika vázána. „V konkrétní rovině jde zejména o Úmluvu 

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

medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně).“8 Ta byla přijata členskými státy 

Rady Evropy dne 4. 4. 1997 ve španělském Oviedu.  

„Úmluva o lidských právech a biomedicíně zakládá široký okruh práv osobám, 

které se podrobují zákrokům v souvislosti s léčbou a výzkumem. Důsledkem stanovení 

těchto práv je vznik odpovídající povinnosti poskytovatelé zdravotní péče a výzkumníků. 

Jejich cílem bylo je zakotvení minimálního standardu ochrany lidských práv a 

                                     
5 čl. 10 Ústavy: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je 
Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než 
zákon, použije se mezinárodní smlouva“ 
6 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. Druhé, upravené a rozšířené 
vydání. Praha: Orac, 2004, s. 10 
7 SYLLOVÁ, Jindřiška. „Euronovela“ Ústavy ČR. Právní rádce. 2002, čís. 5, s. 38. 
8 DOLEŽAL, Tomáš a Adam DOLEŽAL. Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví. 1. Praha: Linde Praha, 
a. s., 2007. s11 ISBN 9978-80-7201-684-6. 
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aplikované biologii, který bude zaručen ve všech členských státech.“9 „Úmluva o 

biomedicíně klade zájem jedince a svobodu jeho rozhodování na čelní místo, svoboda je 

též hodnotou z okruhu základních práv stanovených listinou.“10   

Vedle práv na profesionální péči v článku 4,  nebo ochrany pacientovy svobody 

v článcích 5 až 9, Úmluva obsahuje pro naší problematiku důležitou část náhrady za 

způsobenou újmu v článku 26, která se dotýká možného založení trestní odpovědnosti 

při postupu non lege artis. Vysvětlující zpráva k úmluvě, vypracovaná generálním 

tajemníkem Rady Evropy uvádí, že pokud jde o nezbytnou (lege artis) nebo protiprávní 

povahu újmy, bude třeba ji stanovit se zřetelem na okolnosti každého případu. Příčinou 

újmy musí být zákrok v nejširším smyslu a může mít buď formu úkonu nebo 

opomenutí. Zákrok tak může, ale nemusí zakládat trestný čin. Má-li vzniknout nárok na 

náhradu škody, musí existovat příčinná souvislost mezi vzniklou újmou a zákrokem.11 

Z výše uvedeného nám vyplývá, že již Úmluva v sobě zakotvovala práva na náhradu 

škody způsobenou trestným činem. 

1.1.2. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod 

Další mezinárodním pramenem pro ochranu lidského zdraví a života je Úmluva 

o ochraně lidských práv a svobod, která má na zdravotnické právo též velký dopad. 

Jejím obsahem je jedenáct dodatkových protokolů, které byly přijímány skrze Radu 

Evropy signatáři úmluvy.12 Na základě judikatury Ústavního soudu je EÚLP 

přisuzována stejná právní síla, jako ustanovením vnitrostátního ústavního pořádku, tedy 

její ustanovení dopadají na všechny subjekty našeho státu.13 Obecné vnitrostátní soudy 

taktéž citují ustanovení EÚLP ve svých rozhodnutích. Například jedno z témat, které 

stále rezonuje v české společnosti, je problematika povinného očkování, kde se celá 

řada soudních rozhodnutí zabývá touto problematikou. V jednom ze svých posledních 

                                     
9 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 15 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8 
10 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. Druhé, upravené a rozšířené 
vydání. Praha: Orac, 2004, s. 45 
11 čl. 24 odst. 145 vysvětlující zpráva k úmluvě o lidských právech a biomedicíně schválné dne 17. 12. 
1996 
12 MACH, Jan. Univerzita medicínského práva. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. s. 22 ISBN 978-80-247-
5113-9 
13 MALÍŘ, Jan a Tomáš DOLEŽAL. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a 
zdravotnictví: současný stav a perspektivy. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s.20 Právní monografie 
(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-224-5. 
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rozhodnutí14 Ústavní soud odkázal zejména na příslušný rozsudek ESLP15. Je třeba 

podotknout, že vliv EÚLP v posledních deseti letech ve smluvních státech velice 

vzrostl, a to i v oblasti zdravotnického práva. Evropské soudcovské právo vycházející 

z této Úmluvy, se snaží harmonizovat, či alespoň usměrňovat některé standardy ve 

zdravotnické péči.  

Pro zdravotnictví je však nejdůležitějším právem této Úmluvy právo na přístup 

ke zdravotní péči. Z existující judikatury ESLP vyplývá, že jsou smluvní státy povinny 

zajistit zdravotní péči, avšak EÚLP neupravuje standardy, které musejí smluvní státy 

poskytovat.16 Co se týče odpovědnosti ve zdravotnictví, ta nastupuje primárně tehdy, 

pokud v souvislosti s poskytováním zdravotní péče byla způsobena smrt, neboť právním 

základem pro tuto odpovědnost je právo na život ve smyslu čl. 2 EÚLP. Jde-li o povahu 

řízení, které má zjistit příčinu smrti nebo ublížení na zdraví, ESLP vychází z toho, že 

může jít o řízení trestní, a to zejména tehdy, pokud byla způsobena smrt, nebo došlo k 

nesprávnému poskytnutí zdravotní péče úmyslně.17 

1.2. Právní úprava České republiky 

1.2.1. Ústavní pořádek 

Ústava České republiky neobsahuje konkrétní ustanovení, které by se přímo 

dotýkalo problematiky zdravotnického práva. Je však potřeba poukázat na zásadu, která 

se může týkat postavení pacienta a zdravotníků a jejich vzájemných práv a povinností.18 

Dle Ústavy může každý občan činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být 

nucen činit, co zákon neukládá.19 Jedná se o takzvanou zásadu legální licence. Touto 

zásadou se stát omezuje na své moci a autoritě vůči lidu. Jedná se o jedno z mála 

subjektivních veřejných práv, které Ústava uvádí. Součástí ústavního pořádku České 

republiky je dále LZPS, která se v některých svých ustanoveních dotýká přímo či 

                                     
14 Nález Ústavního soudu ze dne 27. Ledna 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14 -224-5. 
15 MALÍŘ, Jan a Tomáš DOLEŽAL. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a 
zdravotnictví: současný stav a perspektivy. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 20 Právní monografie 
(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-224-5. 
16 Tamtéž 
17 Tamtéž 
18 MACH, Jan. Univerzita medicínského práva. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. s. 22 ISBN 978-80-247-
5113-9 
19 čl. 2 odst. zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
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nepřímo problematiky medicínského práva.20 Jedná se o kompilát veřejných 

subjektivních práv, které jsou chráněny na ústavní úrovni a jsou jako jistá záruka vůči 

moci veřejné, která obsažená práva respektuje a neruší je. Stejně tak, jako je ochrana 

života zakotvena v mezinárodním právu, zakotvuje LZPS v článku 6 právo na zákonnou 

ochranu života. Z hlediska zdravotního práva je pro nás ustanovení článku 6 stěžejním a 

právo na život, které z něho vychází je základním zdravotním institutem.21 Jelikož smrt 

člověk je brána jako „ultima“ v posuzování závažnosti protiprávního jednání, je právo 

na ochranu života tím nejdůležitějším. „Právo na ochranu života je třeba vykládat i 

jako právo na náležitou zdravotní péči v případě ohrožení života závažným 

onemocněním.“22  

Článek 7 LZPS vytyčuje zásadu nedotknutelnosti osoby. Tato zásada je pro 

zdravotní právo důležitá, neboť nelze proti vůli občana vykonávat na jeho těle jakékoliv 

zdravotní zákroky. Porušením tohoto základního práva stanoveného Listinou, může 

dojít až k trestněprávní odpovědnosti, neboť nejčastěji toto protiprávní jednání 

shledáváme v souvislosti s provedením zákroku bez náležitého souhlasu pacienta.23  

Článek 8 LZPS stanoví, že osobní svoboda je zaručena. Tento princip dále 

rozvijí zákon, nicméně jeho zakotvení spočívá i v LZPS. Jen zákon může určit situace, 

na základě kterých je možné zadržet osobu proti její vůli. Ústavní zdravotní péče bez 

souhlasu je též možná jen na základě zákona a takovéto držení bez jejího písemného 

souhlasu se musí do 24 hodin ohlásit soudu, nacházejícímu se v místě držení osoby. Ten 

má sedm dní na rozhodnutí o zákonnosti tohoto držení.24  

Dalším důležitým článkem LZPS je článek 10, který se též dotýká problematiky 

poskytování zdravotní péče a medicínského práva. Článek vedle zachování důstojnosti 

lidské osoby mimo jiné stanoví právo na ochranu osobních údajů. V medicínském právu 

                                     
20 MACH, Jan. Univerzita medicínského práva. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. s. 22 ISBN 978-80-247-
5113-9 
21 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. Druhé, upravené a rozšířené 
vydání. Praha: Orac, 2004, s. 13 
22 MACH J., Lékař a právo, praktická příručka pro lékaře, Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, s. 34, 
ISBN 978-80-247-3683-9 
23 Těšinová, J., Žďárek, R., Policar, R. Medicinské právo. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2011 s 358 
ISBN 978-80-7400-050-8 
24 MACH J., Lékař a právo, praktická příručka pro lékaře, Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, s 35, 
ISBN 978-80-247-3683-9 
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se nejčastěji setkáme s ochranou osobních údajů pacienta, respektováním jeho osobnosti 

a zachováním jeho lidské důstojnosti.25 Nejčastěji se při poskytováním zdravotní péče 

setkáme s rozporem výše zmíněného principu při zneužití, předání nebo jiného 

nezákonného užití  informace zdravotní dokumentace pacienta.  

Stejně tak jako Listina základních práv EU, nebo Úmluva o biomedicíně, tak i  

LZPS ve svém článku 31 zakotvuje právo na ochranu zdraví26, který stanoví, že každý 

má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného zdravotního pojištění 

právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví 

zákon. Pro naše účely je tento článek a jeho první věta důležitá, a to z hlediska 

odpovědnosti poskytovatele zdravotní péče vůči pacientovi.27 

Právo na soudní a jinou ochranu je pak obsaženo v článku 36 a následujících. 

Z ustanovení je zřetelná inspirace v EÚLP v článku 6, který obsahuje právo na rovný 

přístup k soudu a spravedlivé řízení před ním a které vytváří právo na spravedlivý 

proces. Toto právo sice není v listině explicitně vyjádřeno, avšak existuje zde doktrína 

ústavního soudu, která právo na spravedlivý proces vykládá z článku 36 odst. 1 Listiny.  

1.2.2. Obecné zákony související s problematikou zdravotní péče  

1.2.2.1. Zdravotnická legislativa 

Mezi nejdůležitější obecné předpisy pro úpravu poskytování zdravotní péče je 

nutné zmínit zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který upravuje právní 

vztahy mezi poskytovateli zdravotní péče a veřejnou správou, stejně tak jako právní 

vztahy poskytovatelů zdravotní péče, lékařů a dalších zdravotních pracovníků vůči 

pacientům. Tento zákon je poměrně novou kodifikací, který přinesl řadu změn v oblasti 

zdravotnického práva. Zásadní rozdíl mezi zákonem o ZZS a původním zákonem o péči 

o zdraví lidu spočívá v úpravě postavení pacienta. Pacient se stává hlavním účastníkem 

procesu poskytování zdravotních služeb, důraz je kladen na jeho práva a individuální 

potřeby. Právo lidu je nahrazeno právem pacienta. Je třeba také zmínit, že ZZS přišel 

                                     
25 MACH, Jan. Medicína a právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2006. s. 7 Beckova edice ABC. ISBN 80-
717-9810-X. 
26 SOVOVÁ, Olga. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011. s. 34 
Praktik (Leges). ISBN 978-80-87212-72-1 
27 Tamtéž. 
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s novou definicí pojmu „lege artis“. Pacient má podle § 28 odst. 2 ZZS právo na 

poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Toto ustanovení je třeba 

vykládat za pomoci ust. § 4 odst. 5 ZZS, vymezující náležitou odbornou úroveň jako 

poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských 

postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a 

objektivní možnosti. 

Na výše zmíněný zákon navazuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, které 

ZZS doplňují. ZSZS upravuje zvláštní druhy zdravotních služeb, zejména sterilizaci, 

asistovanou reprodukci, ochranné léčení a jiné. Tyto a mnoho dalších zdravotních 

předpisů doplňují legislativní rámec zdravotnického práva, nicméně pro naši práci 

nejsou důležité, proto se o nich dále nebudeme zmiňovat.  

1.2.2.2. Soukromoprávní legislativa  

Zdravotnické právo je komplexním oborem, který má své kořeny v různých 

odvětvích práva. Vedle obecných zdravotních předpisů, které jsou hlavními normami 

zdravotnického práva, můžeme nalézt též speciální právní předpisy pro zdravotnické 

právo. Takovým speciálním předpisem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

který se stal fenoménem civilního práva 21. století. Jedná se o největší a taktéž o 

jedinou komplexní kodifikaci občanského práva za posledních 60 let, která s sebou 

přinesla mnoho změn v oblasti civilního práva. Samotný zákon je koncipován jako 

dispozitivní a důrazně dbá na autonomii vůle subjektů, které mezi sebou uzavírají 

smluvní vztah. Z důvodové zprávy k tomuto zákonu se můžeme dočíst základní teze a 

důvody, na jejichž základě byla nová právní úprava vytvořena. „Občanský zákoník z 

roku 1964 se výrazně odchyluje od standardů právní kultury kontinentální Evropy i od 

tuzemských právních tradic, odmítnutých po státním převratu z r. 1948. Funkční, 

systematické, obsahové i výrazové pojetí platného občanského zákoníku koncepčně v 

zásadě stále odpovídá některým přístupům, které nastolila socialistická legislativa v 50. 



 11 

a 60. letech minulého století. Ideový základ platného zákoníku konvenuje materialismu 

marxleninského pojetí.“28 

I přesto, že NOZ přinesl řadu změn v oblasti civilního práva zasahujících do 

oblasti poskytování zdravotní péče, hlavním zdravotním zákonem stále zůstává ZZS.29  

Jejich vzájemný vztah je založen na principu subsidiarity, tedy tam, kde ZZS danou 

problematiku neupravuje, použije se NOZ, jakožto speciálního právního předpisu ke 

zdravotnictví.30 Jednou z nejvýznamnějších změn, která přímo dopadá na poskytování 

zdravotní péče je skutečnost, že v rámci speciálních smluvních typů je nově zavedena 

smlouva, jejímž cílem je upravit právní režim poskytování zdravotní péče včetně 

postavení pacienta v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.31 Další významnou 

změnou dopadající na zdravotnické právo je pak oblast právní odpovědnosti, která 

souvisí zejména se smluvním vztahem mezi pacientem a zdravotnickým zařízením. Ta 

je v NOZ označována nově jako povinnost nahradit škodu, tedy s pojmem odpovědnosti 

za škodu se již v zákoně nesetkáme. Vedle zmíněné smluvní odpovědnosti je dalším 

důležitým aspektem v oblasti odpovědnosti vypuštění ustanovení § 421a SOZ, kdy 

NOZ neobsahuje ekvivalent tohoto ustanovení32 a nahradilo ho ustanovení speciální 

skutkové podstaty „škoda způsobená věcí“, které sice dopadá na poskytovatele 

zdravotní péče, nicméně jeho aplikace není již tak negativní. V neposlední řadě je třeba 

se zmínit o terminologických změnách, které úzce souvisí se zdravotní péčí. Hlavní 

změnou v oblasti odpovědnosti je pak termín „škoda na zdraví“, kterou NOZ úplně 

vypouští, neboť škodu chápe pouze jako újmu na zdraví. Pro naši práci bude 

nejstěžejnější ustanovení § 2958 a 2959. Z dikce zmíněných ustanovení lze dovodit, že 

se normotvůrce snažil odvrátit od „technických“ postupů při odškodňování a vtěluje do 

                                     
28 Konsolidovaná verze důvodové zprávy k občanskému zákoníku. [online].  2013 [cit. 2016-08-2]. 
Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-
verze.pdf s.10 
29 DOLEŽAL, Adam a Tomáš DOLEŽAL. Praktické dopady nového občanského zákoníku na 
provozování lékařské praxe. Praha: Bofia medical, 2014. s. 5 ISBN 978-80-87996-00-3. 
30 DOLEŽAL, Adam a Tomáš DOLEŽAL. Praktické dopady nového občanského zákoníku na 
provozování lékařské praxe. Praha: Bofia medical, 2014. s. 15 ISBN 978-80-87996-00-3. 
31 DOLEŽAL, Adam a Tomáš DOLEŽAL. Praktické dopady nového občanského zákoníku na 
provozování lékařské praxe. Praha: Bofia medical, 2014. s. 17 ISBN 978-80-87996-00-3. 
32 DOLEŽAL, Adam a Tomáš DOLEŽAL. Praktické dopady nového občanského zákoníku na 
provozování lékařské praxe. Praha: Bofia medical, 2014. s. 21 ISBN 978-80-87996-00-3. 
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obou ustanovení zásadu slušnosti. Tuto problematiku a výše uvedené dále rozvedeme 

v nadcházejících kapitolách pro něj určených. 

Jak bylo uvedeno výše, důležitou novinkou, kterou NOZ přináší do vod 

zdravotnické péče, je smluvní vztah, který reflektuje práva a povinnosti zdravotnického 

zařízení a pacienta. Tato smlouva je pojmenovaná jako „smlouva o péči o zdraví“ a je 

upravena v § 2636 an. NOZ.33 Koncepce staré právní úpravy vycházela z myšlenky, že 

člověk má veřejnoprávní nárok na léčení vůči státu. To však vyvolávalo představu, že 

zařízení poskytující léčebnou péči má postavení mocenského orgánu, kterému je 

ošetřovaný podřízen, což ovšem nereflektovalo dobře vztah vzájemných práv a 

povinností osob, které se zavazovali někoho léčit.34 Úprava NOZ však toto pojetí mění, 

a přistupuje k rovnému vztahu obou subjektů, který je podřízen smluvnímu vztahu.   

V oblasti soukromého práva a poskytování zdravotní péče je důležitou a 

neopomenutelnou úpravou oblast pracovního práva a jeho stěžejní právní předpis, jimž 

je zákon č. 150/2002 Sb., zákoník práce, který je základním zdrojem všech 

pracovněprávních standardů mezi lékařem a zdravotnickým zařízením. V oblasti právní 

odpovědnosti v pracovněprávním vztahu je pak zákoník důležitou úpravou v souvislosti 

s poskytováním zdravotní péče. Jedná se o případy, kdy lékař - zaměstnanec 

zdravotnického zařízení způsobí svým jednání újmu na zdraví, přičemž nám zákoník 

práce napomáhá k určení toho, jakým způsobem bude zdravotník nucen uhradit finanční 

částku zdravotnickému zařízení za své pochybení ve formě regresu. 

Nakonec je třeba se zmínit zákon č. 40/1963 Sb., občanský soudní řád, který je 

důležitým zdrojem veškerých procesních postupů v předsoudním a soudním řízení, 

jakožto sporným řízením mezi pacientem a zdravotnickým zařízením, což je dnes zcela 

běžným postupem. Upravuje tak postup odškodňování pacientů v rámci soudního řízení, 

smírčího a mediačního řízení. Vytváří procesněprávní vztahy a práva a povinnosti 

z nich plynoucí. Bez procesního práva by byla veškerá subjektivní práva jen morálním 

apelem, neboť by zde nebylo právních prostředků k jejich ochraně 

                                     
33 §2636 (1) NOZ: „Smlouvou o péči o zdraví se poskytovatel vůči příkazci zavazuje pečovat v rámci 
svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného, ať již je jím příkazce nebo třetí osoba.“ 
34 Konsolidovaná verze důvodové zprávy k občanskému zákoníku. [online].  2013 [cit. 2016-08-2]. 
Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-
verze.pdf s.526 
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1.2.2.3. Veřejnoprávní legislativa 

Jak už bylo výše zmíněno, zdravotnické právo a samotná zdravotní péče je 

v rovině práva roztříštěným oborem, který zasahuje do mnoha právních odvětví. 

V první řadě je třeba zmínit zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, jakožto jeden 

z nejzásadnějších předpisů veřejného práva. Jedná se o komplexní úpravu trestního 

práva hmotného, která obsahuje i zvláštní část, upravující skutkové podstaty trestných 

činů. Trestní právo je obecně označováno jako prostředek ultima ratio, což ve svém 

volném překladu znamená krajní prostředek, poslední možnost, jak napravit škodu.35 

V oblasti poskytování zdravotní péče nám TZ upravuje problematiku oznamovací 

povinnosti, povinnost překazit trestní čin, neposkytnutí pomoci, odpovědnost za 

ublížení na zdraví z nedbalosti nebo usmrcení z nedbalosti, dále neposkytnutí pomoci 

nebo například nakládání s lidskými orgány a tkáněmi a mnoho dalších.36 Je nutné 

podotknout, že z hlediska odpovědnosti zdravotnických pracovníků za porušení jejich 

povinnosti není trestní právo primárním prostředkem pro účely postihu, neboť ne každé 

porušení je třeba stíhat prostřednictvím trestního práva. To se použije jen v krajních 

případech a při nejzávažnějších pochybeních.37 Toto je ovšem patrné ze samotné dikce 

zákona „Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze 

uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění 

odpovědnosti podle jiného právního předpisu“.38 Rubrika nadpisu tohoto ustanovení je 

pak označována jako zásada subsidiarity trestní represe, jakožto hlavního principu 

trestního práva hmotného. Ono výše uvedené ustanovení, které modifikovala novela 

trestního zákoníku z roku 2009, přinesla na obhajobu zdravotnických pracovníků široké 

argumentační pole, neboť již nestačí jen námitka nedostatku společenské škodlivosti, 

nýbrž akceptace toho, že pro dané protiprávní jednání postačí uplatnění odpovědnosti 

podle jiného právního předpisu.39 Nejčastěji je tohoto užíváno při nedbalostním ublížení 

na zdraví, kdy může být využito odpovědnosti soukromoprávní, tedy povinnosti 

                                     
35 SOVOVÁ, Olga. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011, 299 s. 171 
Praktik (Leges). ISBN 978-80-87212-72-1. 
36 MACH, Jan. Univerzita medicínského práva. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. s. 24 ISBN 978-80-247-
5113-9 
37 SOVOVÁ, Olga. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011, 299 s. 171 
Praktik (Leges). ISBN 978-80-87212-72-1. 
38 §12 (2) zák. Č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník  
39 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 351 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8 
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nahradit škodu ve spojení s disciplinární odpovědností a lze se tak vyhnout 

odpovědnosti trestněprávní.40  

Shora uvedené ustanovení zmiňuje pojem společenská škodlivost, suplující 

pojem společenské nebezpečnosti, která byla uvedena před velkou novelou. Tento 

pojem se v trestněprávní teorii snoubí s kategorií materiálního korektivu a společně 

představuje materiální stránku trestného činu. K jejímu naplnění je pak důležité, aby 

trestní čin svou povahou a závažností byl pro společnost nebezpečný Stupeň závažnosti 

a nebezpečí však musí být tak veliký, že nestačí, aby byl tento čin posuzován podle jiné 

právní úpravy než té trestní. Škodlivost je v konkrétním případě dána významem 

dotčeného chráněného zájmu, způsobem provedení trestného činu, jeho následky, 

okolnostmi za nich byl spáchán, osobou pachatele, apod.41 

Trestní právo procesní je pak upraveno zákonem č. 141/1961 Sb., zákon o 

trestním řízení soudním (trestní řád), který je stěžejní úpravou trestního řízení jako 

celku, dále též postupu orgánu činných v trestním řízení, řízení před soudem a 

vykonávací řízení. Trestní právo procesní stanoví prostředky, které jsou orgány činné 

v trestním řízení oprávněny použít k realizaci trestního práva hmotného, v souvislosti 

s tím, jakým způsobem mohou omezovat občanská práva a svobody, neboť realizací 

prostředků trestního práva bývají omezovány.42 V souvislosti s poskytování zdravotní 

péče TŘ mimo jiné upravuje podmínky, za kterých může zdravotnické zařízení 

poskytnou orgánům činným v trestním řízení údaje bez souhlasu pacienta.43 V dnešní 

době je zcela obvyklým jevem skutečnost, kdy pacient podá trestní oznámení na 

zdravotnického pracovníka. Ten pak jako v roli podezřelého a později obviněného 

uplatňuje svá procesní práva, které mu poskytuje TŘ.  

TŘ stejně jako EÚLP upravuje základní zásady, které tvoří ucelenou soustavu 

trestního procesu. Tyto a jiné zásady obsažené v dalších pramenech práva jsou 

                                     
40 Tamtéž. 
41 Jelínek J. A kol: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 4. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 34. 
ISBN 978-80-7502-044-4. 
42 SOVOVÁ, Olga. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011, 299 s. 195 
Praktik (Leges). ISBN 978-80-87212-72-1. 
43 MACH, Jan. Univerzita medicínského práva. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. s. 22 ISBN 978-80-247-
5113-9 
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uplatňovány v průběhu trestního řízení.44 Základní zásady trestního řízení jsou pak 

stanoveny v §2 zákona. Jednou ze základních zásad trestního procesu je zásada stíhání 

jen ze zákonných důvodů, která navazuje na čl. 8 odst. 2 LZSP45 a v praxi bývá 

nazývána „zásadou řádného zákonného procesu.“46 Tato zásada je důležitou zárukou 

státu vůči subjektům jim podřízeným, že občané nebudou bezdůvodně stíháni, nebude 

zasahováno do jejich práv nadbytečně a orgány činné v trestním řízení budou 

postupovat dle zákona.47  

Nakonec je třeba zmínit zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPO“), který upravuje trestní 

odpovědnost a sankcionování právnických osob. Úprava TOPO je v kontinentální 

Evropě fenoménem zhruba posledních 30 let. V angloamerické právní kultuře se jedná o 

tradiční institut. Zákon o TOPO je speciálním zákonem vůči TZ a TŘ a jedná se o 

obecný předpis k trestní opdovědnosti právnických osob. Tam, kde zákon o TOPO 

neupravuje danou problematiku, užije se TZ, popřípadě TŘ.  Zákon o TOPO obsahuje 

hmotněprávní i procesněprávní úpravu. Dle důvodové zprávy není zákon o TOPO 

samostatným zákonem, jelikož navazuje na obecné předpisy trestního práva hmotného a 

procesního.48  

Poslední novela zákona o TOPO, která nabude účinosti dne 1. 12. 201649, zcela 

převrací dosavadní chápání pojetí trestní odpovědnosti právnických osob, a to 

minimálně tím, že ve svém znění počítá s negativním výčtem trestných činů, které 

právnická osoba nemůže spáchat. To je rozdíl oproti dosavadní úpravě, která taxativně 

vymezuje trestné činy, kterých se může právnická osoba dopustit. Právnické osoby mají 

být tedy nově odpovědné za všechny trestné činy, vyjímaje těch, které jsou v zákoně 

výslovně vyloučeny. Dle důvodové zprávy novela reaguje hlavně na malou četnost 
                                     
44 SOVOVÁ, Olga. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011, 299 s. 196 
Praktik (Leges). ISBN 978-80-87212-72-1. 
45 cit. „nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. 
Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku.“ 
46 SOVOVÁ, Olga. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011, 299 s. 196 
Praktik (Leges). ISBN 978-80-87212-72-1. 
47 Tamtéž. 
48 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Trestní 
právo procesní. 4. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. s. 707 ISBN 978-807-4004-964. 
49 Zákon č. 183/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 
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stíhaných právnických osob ve srovnání s fyzickými osobami. Tomuto negativnímu 

jevu by se mohlo předejít právě předkládanou novelou.50  

  

                                     
50 Důvodová zpráva k novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob [online].  2014 [cit. 2016-
10-29]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=304&CT1=0 
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2. Vztah zdravotnického zařízení a pacienta jako 

poškozeného při poskytování zdravotní péče  
2.1. Základní pojmy ve zdravotnictví v souvislosti s poskytováním 

zdravotní péče 

Prameny zdravotnického práva rozlišují novou terminologii ve zdravotnictví. 

Rozlišují pojmy jako zdravotní péče a zdravotní služba, stejně tak jako rozlišují mezi 

poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotnickým zařízením. V nadcházejících 

kapitolách se je pokusíme definovat a najít jejich hranice. Dále je pro naši práce nutné 

definovat pojem poškozeného a oběti trestného činu, neboť právě jejich vymezení nám 

usnadní uchopení následujících kapitol, kdy je třeba rozlišovat mezi poškozeným a 

obětí, neboť ne vždy musí jít o stejnou osobu. 

2.1.1. Obecné pojmy zdravotnického práva  

ZoZS již definuje pojem zdravotnické zařízení. Cílem bylo odstranit 

nevyhovující právní stav, kdy na straně jedné existují zdravotnická zařízení jako 

právnické osoby a na straně druhé zdravotnická zařízení bez právní subjektivity. Dle 

ZoZS se zdravotnickým zařízením rozumí prostory určené pro poskytování zdravotních 

služeb. Poskytovatelem zdravotních služeb se dle ZoZS rozumí fyzická nebo právnická 

osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona. 

Prakticky všechny předpisy upravující oblast poskytování zdravotní péče pracují 

s pojmem zdravotnické zařízení. „Zdravotnickým zařízením se v tomto smyslu rozumí 

určitý celek tvořený hmotnými, osobními a nehmotnými složkami, který je ve smyslu 

právních předpisů způsobilý k výkonu zdravotní péče.“51  

Hlavním rozdílem mezi zdravotnickým zařízením a poskytovatelem zdravotních 

služeb je již zdůrazněná právní subjektivita neboli právní osobnost, kterou je oproti 

zdravotnickému zařízení nadán poskytovatel zdravotní péče. S tímto pak souvisí právní 

odpovědnost, která se od právní osobnosti odvíjí, tedy odpovědnost za protiprávní čin 

může mít tedy jen poskytovatel zdravotní péče, včetně všech osob pracujících v jeho 

režii.  
                                     
51 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. Druhé, upravené a rozšířené 
vydání. Praha: Orac, 2004, s. 17 
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Zdravotní službami se podle ZoZS rozumí poskytování zdravotní péče 

zdravotnickými pracovníky a dále činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky, 

jsou-li tyto činnosti vykonávány v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče.52 

Pojem zdravotních služeb byl do našeho právního řádu zařazen nově, proto je ho třeba 

vykládat v souladu s pojmem zdravotní péče, který nalezneme v jiných pramenech 

práva mezinárodní povahy. Pojem zdravotní služby tedy musíme vykládat tak, že se 

jedná o zdravotní péči podle těchto předpisů, a ustanovení o zdravotní péči z 

mezinárodních, evropských právních předpisů a Listiny považovat za zdravotní služby 

podle zákona o zdravotních službách. Již dle Císařové byl pojem zdravotní péče 

nadřazeným pojmem. „Zdravotní péče je pojmem nadřazeným, neboť je vykládán 

v duchu Ústavy a výše citovaného článku Listiny jako právo na komplexní péči a 

ochranu zdraví, včetně prevence a zdravotní výchovy“.53 

Dalšími důležitými pojmy jsou zdravotničtí pracovníci a pacienti. K výkonu 

léčebné péče jsou zásadně oprávněni jen osoby zařazené do kategorie zdravotních 

pracovníků. Jsou jimi lékaři, farmaceuti, kliničtí psychologové a logopedové, kteří  

navíc vedle praxe musí splňovat požadavky zvláštního právního předpisu. Co se týče 

pojmu pacienta, jedná se též o nový pojem, neboť zákon o péči a zdraví lidu hovořil o 

nemocném. Dle ZoZS se pacientem rozumí fyzická osoba, které jsou poskytovány 

zdravotní služby.54  

2.1.2. Lege artis a non lege artis 

Jak ve své práci profesorka Dagmar Císařová uvádí „Pojem lege artis vznikl 

v dávných dobách, kdy byla medicína spíše umění než exaktní věda. Tomu napovídá i 

jeho doslovný překlad znamenající podle pravidel umění.“55 V dnešní době je tento 

pojem především soudy vykládán jako odborně správný postup lékaře nebo jiného 

zdravotníka, který je v souladu s poznatky a pravidly lékařské vědy a uznávanými 

                                     
52 Viz § 2 odst. 2 a 3 ZoZS. 
53 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. Druhé, upravené a rozšířené 
vydání. Praha: Orac, 2004, s. 14 
54 §3 odst. 1 zk. č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách  
55 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. Druhé, upravené a rozšířené 
vydání. Praha: Orac, 2004, s. 19 
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postupy v medicíně.56 Podle profesorky Císařové jde o velmi vágní výraz, který se stává 

pouze slangovým výrazem právníků bez skutečného významu.57 Lege artis není přímo 

právně definováno ani vymezeno a právní úprava užívá jiných pojmů. Úmluva o 

lidských právech a biomedicíně v článku 4 prohlašuje, že zákrok v oblasti péče o zdraví, 

včetně vědeckého výzkumu je nutno provádět v souladu s příslušnými profesními 

povinnostmi a standardy. Podle ustanovení § 28 odst. 2 ZoZS má pacient právo na 

poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Tou se pak ve smyslu 

ustanovení § 4 odst. 5 uvedeného zákona míní „poskytování zdravotních služeb podle 

pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality 

pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti“. V již neplatném 

ustanovení § 11 odst. 1 zákona o péči o zdraví lidu požadovala na zdravotní péči, aby 

byla v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy.58 Etický kodex ČLK 

stanoví, že lékař volí a provádí ty preventivní, diagnostické a léčebné úkony, které 

odpovídají současnému stavu lékařské vědy a které pro nemocného považuje za 

nejvýhodnější. Přitom je povinen respektovat v co největší možné míře vůli nemocného 

(nebo jeho zákonného zástupce). 

Non lege artis je pak postupem, který nesplňuje pravidla pro označení lege artis. 

Stejně tak jako není jednoznačně definován postup lege artis, nemůže být přesně 

definovatelný ani postup non lege artis. Legislativní vyjádření pojmu lege artis má při 

jeho aplikaci v praxi nesmírný význam, a to z hlediska posuzování právní odpovědnosti 

poskytovatele zdravotních služeb i trestní odpovědnosti lékařů a dalších zdravotníků.59 

Otázka odpovědnosti lékaře a postupu lege artis je sama o sobě i pro odborníky 

svízelnou situací, neboť na straně jedné mohou v mnohých případech konstatovat, že 

nedošlo k postupu non lege artis, avšak na druhé straně došlo k dílčímu nezdaru, ať již 

při jednotlivém manuálním úkonu nebo při diagnostickém úsudku. Je pak takový postup 

non lege artis? Stejně jako odborná veřejnost si tuto otázku kladli soudci znalí v oboru 

                                     
56 PTÁČEK, Radek, Petr BARTŮNĚK a Jan MACH. Lege artis v medicíně. Praha: Grada, 2013. s. 21 
Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-5126-9. 
57 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. Druhé, upravené a rozšířené 
vydání. Praha: Orac, 2004, s. 20  
58 MACH, Jan. Co je péče lege artis a kdo to posoudí?. Medicínské právo [online]., 29. 11 2007 [cit. 20. 
10. 2016] 
59 PTÁČEK, Radek, Petr BARTŮNĚK a Jan MACH. Lege artis v medicíně. Praha: Grada, 2013. s. 22 
Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-5126-9. 
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zdravotnického práva, ve snaze vytvořit jakýsi další pojem, který by byl kompromisem 

mezi pojmem lege artis a non lege artis tj. postup jednoznačně odborně chybný.60 

Takový pojem se pak nazývá „vitium artis“ – nedostatek umění, chyba v umění. Takový 

pojem byl však díky zrovnoprávnění a odstranění paternalistického vztahu pacienta a 

lékaře postupně překonán, neboť by vždy měla nastoupit určitá právní odpovědnost 

zdravotníka či lékaře ve vztahu k pacientovi.61 

Povinnost lékaře postupovat s náležitou odbornou péči byla již několikrát soudy 

judikována, ve snaze se alespoň přiblížit co nejpřesnějšímu vymezení a vyhraničení 

jakýchsi teoretických mantinelů pro utvoření definičního standardu v oblasti 

odpovědnosti lékaře za postup non lege artis. I přesto, že vymezení bylo vždy 

problematické, soudní praxe se v průběhu let ustálila na definici vymezené rozsudkem 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. Tdo219/200562: „V trestněprávní 

nauce se běžně považuje za porušení lege artis, pokud lékař při výkonu svého povolání 

nedodrží rámec pravidel vědy a medicínských způsobů a to v mezích daných rozsahem 

svých úkolů podle pracovního zařazení i konkrétních podmínek a objektivních 

možností.“ „Tuto definici přijala i odborná veřejnost a stala se tak inspirací pro její 

legislativní vyjádření v ZoZS.“63 Otázkou je pak vyložení pojmů „pravidel vědy a 

medicínských způsobů“, označované jako obecně uznávaný správný postup, které ve 

svém rozhodnutí užil Nejvyšší soud.64  

Vodítkem se jeví nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl ÚS 1/1265 a 

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 12. 2008, sp. zn. Tdo 1421/200866, ze kterých 

                                     
60 PTÁČEK, Radek, Petr BARTŮNĚK a Jan MACH. Lege artis v medicíně. Praha: Grada, 2013. s. 22 
Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-5126-9. 
61 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. Druhé, upravené a rozšířené 
vydání. Praha: Orac, 2004, s. 22 
62 Rozhodnutí Nejvyššího soudu mimo výše uvedené dále dovodilo na základě  ustálené rozhodovací 
praxe a trestněprávní nauky tři důvody pro vznik trestní odpovědnosti lékaře: 1/ jeho jednání musí být v 
rozporu s povinnostmi lékaře poskytovat účelnou a hodnotnou péči, 2/ takové jednání musí být lékařem 
zaviněné nejméně z nedbalosti, 3/ následek relevantní z pohledu trestního práva musí být v příčinné 
souvislosti s tímto jednáním. 
63VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 1. 
Praha: Leges, 2014. s. 40 Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-045-1. 
64 VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 1. 
Praha: Leges, 2014. s. 44 Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-045-1. 
65 „Zákonná povinnost, aby zdravotní péče, resp. zdravotní služby byly poskytovány „v souladu se 
současnými dostupnými poznatky lékařské vědy“ (§ 11 odst. 1 zákona o péči o zdraví lidu) nebo „podle 
pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů“ (napadená ustanovení), je vymezena pouze rámcově 
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vyplývá, že s ohledem na šíři relevantních pramenů medicinských poznatků existuje 

téměř vždy více možných postupů, které budou v souladu s pravidly vědy, neboť nelze 

vždy tvrdit, že novější postup překoná ten starší, byť v praxi zavedený.67  K tomuto se 

ve svém textu vyjadřuje i Mach, který tvrdí, že pokud se lékař či jiný zdravotník přidrží 

kteréhokoliv z uznávaných medicínských postupů, postupuje lege artis, bez ohledu na 

jakékoliv standardy či jiná doporučení, neboť nemůže být vázaný jedním určeným 

postupem pro každou situaci.68 Přístup Macha odpovídá v zásadě i zahraniční doktríně.  

2.1.3. Pacient jako poškozený (oběť) při poskytování zdravotní péče 

Poškozený je v českém právním systému ten, komu byla způsobena majetková 

nebo i nemajetková újma. Postavení poškozeného a jeho práva se v různých soudních či 

jiných řízeních liší, proto je obecná definice pro všechna právní odvětví problematicky 

definovatelná. S pojmem poškozený pracuje nejedno právní odvětví. Je možného ho 

nalézt v ustanoveních TŘ, která dávají poškozenému jiná práva než kodex civilního 

práva procesního. Pojmu poškozeného též hojně užívá NOZ.   

V civilním procesu je osoba poškozená ta, které byla protiprávním činem 

(deliktem) způsobena škoda, je-li toto protiprávní jednáni v příčinné souvislosti 

se škodou nebo nemajetkovou újmou. Poškozený je tedy účastník civilního procesu a 

má veškerá dispoziční práva pro obranu svých právem chráněných zájmů. NOZ 

poškozeného také výslovně nedefinuje, avšak s tímto pojmem pracuje hojně. NOZ se o 

poškozeném nejvíce zmiňuje ve své čtvrté části relativních majetkových práv, kde 

strana poškozeného vznikne, pokud škůdce poruší svým protiprávním jednáním smluvní 

povinnost, zákon nebo dobré mravy. V souvislosti s poskytováním zdravotní péče to 

pak může být právě porušení smlouvy o péči o zdraví lidu dle § 2362, kdy poskytovatel 

zdravotní péče svým jednáním poruší smluvní povinnost vycházející z takové smlouvy. 

                                                                                                          
a její obsah je konkretizován souhrnem dostupných, odbornou veřejností akceptovaných a praxí 
ověřených poznatků lékařské vědy v konkrétním časovém období.“ 
66 „pojem lege artis je v současnosti obvykle vykládán jako takový preventivní, diagnostický nebo 
terapeutický postup, který odpovídá nejvyššímu dosaženému vědeckému poznání. Za zdravotní péči lege 
artis je tedy považována taková zdravotní péče, která je v souladu se současnými dostupnými poznatky 
lékařské vědy. Naopak za zdravotní péči non lege artis je považována taková zdravotní péče, při jejímž 
poskytování lékař volí postupy zastaralé, nedostatečně účinné, neověřené nebo dokonce nebezpečné.“ 
67 VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 1. 
Praha: Leges, 2014. s. 44 Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-045-1. 
68 MACH, Jan. [online]. 2012 [cit. 2016-09-20] Dostupné z: http://www.zdravotnicke-pravo.cz/0016-
lege-artis-nalezita-odborna-uroven-podle-noveho-zakona-o-zdravotnich-sluzbach  
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Porušení nemusí být formou zaviněného jednání, neboť z dikce ustanovení § 2913 odst. 

2 NOZ vyplývá, že povinnost k náhradě škody v případě porušení smluvní povinnosti je 

založena na objektivním principu.69 Na rozdíl od porušení smluvní povinnosti je 

v souvislosti s porušením zákona zapotřebí zaviněného jednání, které NOZ presumuje 

jako nevědomou nedbalost. Takovým porušením by pak mohlo být jednání v rozporu se 

ZoZS nebo naplnění skutkové podstaty trestného činu, kdy by současně došlo 

k porušení ustanovení NOZ a tím by vznikl nárok poškozeného na náhradu škody či 

odčinění nemajetkové újmy. 

V oblasti veřejného práva pak trestní právo rozlišuje mezi poškozeným a obětí 

trestného činu. Mezi těmito pojmy je terminologický rozdíl, neboť každý vychází z jiné 

právní úpravy. Trestní řád popisuje poškozeného jako osobu fyzickou nebo právnickou, 

které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo 

nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil a mají 

postavení stran trestního řízení.70 Termín oběti je upraven v zákoně č. 45/2013 Sb., 

zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných 

činů). Ten Vláda předložila dne 27. 2. 2012 Poslanecké sněmovně Parlamentu České 

republiky, který prošel bez větších problému prvním čtením.71 „Cílem této moderní 

úpravy byla reflexe na stávající stav poškozeného (oběti) v českém právním řádu, kdy 

bylo třeba zlepšit jeho postavení, zejména pokud jde o určitý standard poskytnutí 

péče.“72 Dle tohoto zákona se oběť trestného činu rozumí fyzická osoba, které bylo 

nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo 

nemajetková újma, nebo na jejichž úkor se pachatel trestným činem obohatil.73 Pokud 

byla trestným činem způsobena smrt oběti, považují se za oběti též příbuzní 

v pokolením přímém, sourozenec, osvojenec, manžel nebo registrovaný partner, nebo 

druh, je-li osobou blízkou.74 Hlavními rozdíly mezi pojmy poškozeného a oběti 

spočívají v tom, že poškozený je procesní stranou trestního řízení. Může jim být i osoba 

                                     
69 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: 
Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 965 ISBN 9788074786303 
70 §43 odst. 1 zk. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
71 Sněmovní tisk č. 617, VI. Volební období 
72 JELÍNEK, Jiří a Tomáš GŘIVNA. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a 
kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012., s. 11 Teoretik. ISBN 978-80-87576-39-7. 
73 §2 odst. 2  zákoně č. 45/2013 Sb., o obětech trestného činu 
74 §2 odst. 3  zákoně č. 45/2013 Sb., o obětech trestného činu 
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právnická a nahrazuje se jí jen újma v příčinné souvislosti s trestným činem, přičemž 

oběť trestného činu je subjektem zvláštní péče poskytované státem, je jen osobou 

fyzickou a lze za oběti považovat i pozůstalé po oběti, která v důsledku trestného činu 

zemřela, a nakonec, u oběti trestného činu se předchází i druhotné újmě.75 V zásadě se 

tedy můžeme setkat se situací, kdy bude poškozený a oběť trestného činu jednou osobu. 

Pokud například lékař svým protiprávním jednáním naplní skutkovou podstatu 

některého trestného činu způsobující vážnou újmu na zdraví, lze poškozeného 

považovat i za oběť, neboť mu vzniká právo na peněžitou pomoc od státu dle ZoOTČ a 

bude mít též nárok na podání žaloby na odčinění nemajetkové újmy dle NOZ. To vše za 

podmínky, že jeho nárok nebude projednán v rámci adhezního řízení. Ten pak bude 

veden v rámci trestního řízení jako poškozený s procesními právy a též jako oběť 

trestného činu. 

2.2. Vztah pacienta a poskytovatele zdravotní péče  

V nadcházející kapitole uvedeme samotný vztah pacienta a poskytovatele 

zdravotní péče, popřípadě též mezi zdravotním personálem a lékaři. Nejdůležitějším 

vztahem je pro nás pak vztah mezi pacientem a lékařem, který je odpovědný za výkon 

své zdravotní činnosti, profesionálního postupu vůči samotnému pacientovi a způsob, 

jakým s pacientem zachází. 

Poskytovatel zdravotní péče je entita, která dává lékařům právní a technický 

rámec pro výkon své profese v souladu s právním rámcem a dle vnitřních ustanovení-

řádu daného zdravotnického zařízení. Je třeba si uvědomit, že lékař je jen lidskou 

bytostí, osobou své samostatné vůle a proto je pro nás vztah pacienta – lékaře 

komplikovanější a důležitější než-li vztah pacienta - poskytovatele zdravotní péče.  

„Zdravotní péče zahrnuje širokou škálu služeb, k nimž náleží nejen samotná 

léčba, ale rovněž prevence onemocnění, diagnostika, rehabilitace, distribuce 

zdravotních pomůcek a léčiv ochrana zdraví a podobně.“76 Ve všech těchto případech 

                                     
75 JELÍNEK, Jiří a Tomáš GŘIVNA. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a 
kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012., s. 12 Teoretik. ISBN 978-80-87576-39-7. 
76 DOLEŽAL, Tomáš a Adam DOLEŽAL. Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví. 1. Praha: Linde 
Praha, a. s., 2007., s. 9 ISBN 9978-80-7201-684-6. 



 24 

je postavení pacienta odlišné – představuje se v různých rolích, od nemocného, 

závislého až po klienta či spotřebitele, který si pořizuje výrobek nebo službu ve vlastní 

režii.77 „Jednotlivá práva pacientů jsou pak do jisté míry spjata právě s rolí, ve které 

vystupuje.“78 Tato role pacienta má dopad na samotný vztah s poskytovatelem 

zdravotních služeb a lékařem.  

2.2.1. Historický vývoj vztahu pacienta – lékaře a zdravotnického zařízení  

Pro komplexní posouzení trestněprávních aspektů pacienta, jakožto i 

trestněprávních charakteristik odpovědnosti zdravotnického zařízení za trestné činy 

způsobené v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, je nutné zabývat se historickým 

vývojem postavení pacienta při poskytování zdravotnické péče. Je třeba uvést několik 

důležitých mezníků, jejichž výskyt ovlivnil vztah s pacienta a lékaře. 

Stěžejní vztah pacienta a lékaře prošel v moderní demokratické době významnou 

proměnou, která vyústila ve velkou škálu změn prakticky v celé sféře tohoto vztahu. 

„Primát ochrany života a zdraví byl nahrazen primátem vůle pacienta a jeho 

důstojnosti.“79 Tento paternalistický vztah, který byl spíše založen na absenci otevřené 

komunikace mezi pacientem a lékařem v dnešní době směřuje k profesionálnějšímu 

přístupu lékaře a větší vůli autonomie samotného pacienta.  

Jak již bylo výše napsáno, dnešní doba přešla z paternalistického vtahu na vztah 

partnerský. Hlavním důvodem této proměny byla samotná proměna medicinského 

prostředí, která v sobě reflektovala velkou míru značných změn v samotném přístupu 

k pacientovi, hlavně k respektování práv pacienta na sebeurčení ve všech sférách 

individuálního života. Výsledkem těchto procesů je přijetí partnerského modelu, v němž 

je kladen mnohem větší důraz na autonomii vůle pacienta. 

V České republice se tato proměna začala objevovat v počátku 90. let, kdy jeden 

z prvních přelomových momentů změny vztahu pacienta a lékaře uvádí etický kodex 

                                     
77 Viz rezoluce Světového zdravotnického shromáždění Zdraví pro všechny nebo pro Deklarace o 
prosazování práv pacientů WHO z Amsterodamu 1994 
78 DOLEŽAL, Tomáš a Adam DOLEŽAL. Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví. 1. Praha: Linde 
Praha, a. s., 2007., s 9 ISBN 9978-80-7201-684-6 
79 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. Druhé, upravené a rozšířené 
vydání. Praha: Orac, 2004, s. 10 
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Práva pacientů.80 Ke vzdání se paternalistických pozic lékařů v postojích vůči 

nemocnému a respektování ho jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy 

a povinnostmi včetně odpovědnosti za vlastní zdraví vyzýval i Etický kodex České 

lékařské komory.81 Na úrovni zákona však zůstávají tyto etické normy bez odezvy.82 

„V České republice není transformace tradičního hippokratovského modelu v 

koncepci vyzdvihující princip respektu k autonomii pacienta vyústěním přirozeného 

procesu, neboť chybí tradice, která by respekt k vůli pacienta obsahovala, ale je 

násilnou interakcí moderních práv pacientů s myšlenkově odlišnou koncepcí systému 

českého zdravotnictví.“83 Fakticky je koncepce partnerství stále ve velké míře 

zdravotnickými pracovníky odmítána a vztah lékaře a pacienta osciluje na ose mezi 

oběma výše zmíněnými krajními polohami.84 

2.2.2. Vztah pacienta – lékaře a zdravotnického zařízení 

Samotný vztah pacienta a zdravotnického zařízení je vztah komplikovaný  a 

sofistikovaný, plným právních, morálních a psychologických dějů, kde individualita 

každé osobnosti hraje roli, o to víc pak ve zdravotní péči samotné. Lékař je hlavním 

zdrojem informací, které předává pacientovi. Právní rámec, který tento vztah 

usměrňuje, však nepostačuje k dotvoření uceleného vztahu mezi pacientem a lékařem, 

proto jej doplňuje sám autonomní přístup lékaře, ale též pacienta. „Právo je významným 

regulátorem, ale nemůže citlivé vztahy mezi pacientem a lékařem upravit do všech 

detailů“.85 „Důvěru nelze založit právem. Právní normy mohou prostor pro důvěru a 

pouze posilovat nebo redukovat.“86 

                                     
80 Etický kodex Práva pacientů formulovala a schválila Centrální etická komise Ministerstva 
zdravotnictví ČR dne 25. února 1992. 
81 Etický kodex České lékařské komory. Stavovský předpis č. 10 ze dne 1. ledna 1996.   
82 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 7 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8 
83 TĚŠÍNOVÁ, Jolana. Vývoj vztahu mezi lékařem a pacientem. In: Těšinová, J., Žďárek, R., Policar, R. 
Medicínské právo. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 5-6 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-
050-8 
84 Srov. Doležal, T., Doležal, A. Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví. Praha: Linde, 2007, s. 17-19. 
Marx, D. Problémy s DNR v klinické praxi. In: Dříve vyslovená přání a pokyny do not resuscitace v 
teorii a praxi. Peterková, H. Praha: UK, Právnická fakulta, 2010, s. 19. Matějek, J. Dříve projevená přání 
pacientů: výhody a rizika. Praha: Galén, 2012, s. 129-132. 
85 STOLÍNOVÁ, J. Kongres medicínského práva. 1. Ročník. Kniha abstrakt. Praha 29.11.-1.12.2006 
86 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 7 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8 
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Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, vztah pacienta – lékaře  byl posunut do 

sféry rovnoprávnosti, kdy autonomie vůle pacienta stála na roveň vůle lékaře. Ovšem ne 

vždy tomu tak reálně bývá. 

Dle Císařové je partnerský vztah mezi lékařem a pacientem rovnoprávný, 

zejména při poskytování nestandardní, často privátní zdravotní péče, která je pacientem 

zčásti nebo zcela hrazena.87  

Císařová se dále zabývá problematikou vztahu mezi lékařem a pacientem ve 

smyslu veřejného práva. „Veřejnoprávní vztah, vyplývající z poskytování standardní, 

plně státem hrazené péče, bývá často považován za překážku rovnoprávného vztahu 

mezi pacientem a lékařem, neboť je podřízen režimu správního práva a může 

podporovat paternalistický přístup k pacientovi.“88 Z takového vykladu nám posléze 

vyplývá, že již z titulu nerovnoměrného vztahu, které veřejné právo ukládá, nemůže být 

vztah pacienta a lékaře – zdravotnického zařízení v rovině.   

 Výše uvedené se ale střetává se samotným vztahem lékaře a pacienta při 

poskytování zdravotní péče, neboť tento vztah je vztahem soukromoprávním. Máme 

tedy dvě roviny, a to rovinu veřejnoprávní a soukromoprávní, ze které nám vychází 

vztah pacienta a zdravotnického zařízení – lékaře. Dosavadní teorie s ohledem na novou 

civilní úpravu, se shoduje, že základním východiskem vztahu lékaře a pacienta je 

soukromoprávní smlouva, které je obsažena v § 2636 an. NOZ. Tento vztah  se tedy 

pevně zakládá na soukromoprávním vztahu.89 Jak již bylo výše zmíněno, mnoha autory 

byl tento vztah považován za administrativní, neboli správně právní vztah, který spadá 

pod právo veřejné. S ohledem na současnou právní úpravu však můžeme konstatovat, že 

právní poměr mezi lékařem a pacientem je čistě občanskoprávní, neboli v rovině 

soukromého práva. K této problematice se ve svých knihách vyjadřoval Doležal, který 

uvedl, že NOZ „učinil finální krok k překonání názorů o veřejné povaze vztahu 

                                     
87 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2. upravené a rozšířené vydání. 
Praha: Orac, 2004. s. 16. ISBN 80-86199-75-4 
88 Tamtéž. 
89 VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 1. 
Praha: Leges, 2014. s. 15 Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-045-1. 
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poskytovatele zdravotnických služeb a pacienta a zařadil s konečnou platností tento 

vztah zpět do práva soukromého, kam historicky vždy patřil“90 

  

                                     
90 DOLEŽAL, Tomáš,. Poskytování zdravotních služeb po nabytí účinnosti nového občanského 
zákoníku. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2013, roč. 3, č. 2, nestránkována. ISSN 1803-8137, 
dostupné on-line na http://www.ilaw.cas.cz/medla-wjournal. 
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3. Odpovědnost poskytovatelů zdravotní péče 
3.1. Právní odpovědnost obecně 

Právní odpovědnost definujeme jako druh právního poměru vznikajícího typicky 

v důsledku porušení primární právní povinnosti, díky které nám vzniká nová 

(sekundární) povinnost. Právní následkem porušení primární povinnosti však může 

vzniknout i více sekundárních povinností. 

Právní odpovědnost je obecně založena na dvou relevantně právních 

skutečnostech. První takovou skutečností je porušení primární povinnosti, jak bylo 

napsáno výše. Tyto povinnosti nám vznikají na základě právních skutečností nebo 

přímo ze zákona. Jednou z nejtypičtějších forem právní skutečnosti je právní jednání ve 

formě smluvního vztahu. Ten mezi sebou uzavírají subjekty soukromého práva, aby 

vymezily autonomně svá práva a povinnosti. Porušením takové povinnosti nastává 

sankce, která vznikne přímo ze smlouvy, pokud tak byla sjednána, nebo subsidiárně ze 

zákonné úpravy, podle které se smluvní vztah řídí. Vedle právních skutečností nám 

povinnosti vznikají hlavně na základě zákonné úpravy. Dle čl. 4 odst. 1 Listiny mohou 

být povinnosti ukládány toliko na základě zákona a jen při zachování základních práv a 

svobod.91 Stát tedy autoritativně určuje povinnosti, které jsou obsaženy v právních 

normách a vymezuje tak rámec práv a povinností, které subjekty musí bez ohledu na 

jejich vůli dodržovat. Obecně se jedná např. o situaci, kdy lékař, který je povinen dle 

příslušného zákona poskytnout pacientovi v dané situaci řádnou zdravotní péči a neučiní 

tak, dopustí se porušení jemu uložené povinnost ze zákona. Následkem tohoto porušení 

pak vzniká odpovědnost-sekundární povinnost lékaře např. ve formě disciplinární nebo 

občanskoprávní odpovědnosti, dle sankce příslušné právní normy. Tato povinnost 

sankční povahy je dalším pojmovým znakem odpovědnosti.  

Je třeba si uvědomit, že každém právní odvětví disponuje různými druhy 

definičních podmínek pro vznik právní odpovědnosti. V občanském právu jsou 

podmínky jiné než v právu trestním, stejně tak jako ve správním právu. Z této 

skutečnosti vyplývá bipartice právních odpovědností, tedy odpovědnost práva 

                                     
91 čl. 4 odst . 1 usnesení předsednictva české národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních 
práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky 
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soukromého a práva veřejného. Pro zjištění, zda se jedná o právo soukromé či veřejné 

užijeme definičních znaků vycházejících z teorie subordinační, která je již v mnoha 

směrech překonána, nicméně Ústavní soud ji ve svých nálezech jako argumentační 

pravidlo užívá velice často. 

Definičním znakem soukromoprávní odpovědnosti je takzvaná rovnost subjektů 

právního poměru. Stojí-li na obou stranách odpovědnostního vztahu soukromoprávní 

subjekty, kdy ani jeden z nich není nadán pravomocí autoritativně rozhodovat o právech 

a povinnostech druhého subjektu, jedná se o typicky o odpovědnost soukromoprávní.92 

Jako příklad můžeme uvést vztah mezi zdravotnickým zařízením a pacientem.  

Jak je uvedeno výše, jedním z obecných definičních znaků je porušení primární 

povinnosti, které má za následek vznik sekundární povinnosti-odpovědnosti, či 

odpovědnostního vztahu. Je nutné si uvědomit, že ve většině případech bude mít za 

následek porušení byť jediné primární povinnosti vznik celé řady odpovědnostních 

poměrů, která budou mít navíc většinou nezávislý procesní postup.93  Tato skutečnost 

souvisí s dělbou práva na soukromé a veřejné, neboť porušením primárního poměru, 

byť se řídil právem soukromého práva (např. občanským právem) vznikla též 

odpovědnost práva veřejného. Může se jednat o skutečnosti, kde porušení 

soukromoprávní poměru mělo svým negativním dopadem silný společensky škodlivý 

následek, vycházející z veřejného práva. V tomto případě by sankce vzniklá ze 

soukromého práva relevantně nepostačila na potrestání viníka takového protiprávního 

jednání. V mnoha případech tedy osoba jednající protiprávně bude odpovědna 

občanskoprávně, trestněprávně ale též disciplinárně. Jako obecný příklad uvedeme 

protiprávní jednání lékaře, který se takového jednání dopustí vůči pacientovi ublížením 

na zdraví a způsobí tak pacientovi faktickou újmu na jeho zdraví a tím se dopustí 

jednání v rozporu s právem občanským, trestním, popřípadě disciplinárním nebo 

správním právem. Nejen, že bude poškozený uplatňovat soukromoprávní nárok na 

náhradu nemajetkové újmy a současně uplatní náhradu za zásah do svých osobnostních 

práv dle občanského práva, stát vůči lékaři zahájí trestní stíhání za porušení 

trestněprávní normy, pokud se tak protiprávním jednáním stalo. Není též vyloučeno, že 
                                     
92 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicinské právo. 1. Vydání. Praha : C. 
H. Beck, 2011 s 328 ISBN 978-80-7400-050-8 
93 Tamtéž 
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zaměstnavatel lékaře-nemocnice současně zahájí disciplinární řízení za porušení 

interních pravidel, nebo bude po lékaři formou regresu vymáhat odškodnění, které byla 

nucena uhradit poškozenému pacientovi. Vznikla nám tak roztříštěnost několika 

právních poměrů, ze kterých budou strany uplatňovat svá práva a lékař bude povinen je 

řádně plnit. Mnohost těchto poměrů není nijak omezena, vychází čistě z dané situace a 

ze samotného následku protiprávního jednání a jeho celkového negativního účinku 

v dané věci.  

Tyto více odvětvové právní odpovědnosti mohou existovat vedle sebe a 

vzájemně se nevylučovat, avšak mohou nastat situace, kdy odpovědnost z jednoho 

právního odvětví subsumuje odpovědnost vycházející z jiného práva. V souvislosti 

s tímto si musíme vzpomenout na jednu ze základních zásad trestního práva hmotného, 

zásadu subsidiarity trestní represe. Tato zásada vyjadřuje myšlenku, že trestní právo je 

prostředek, který stát využívá jen v situacích a k ochraně vymezených zájmů trestním 

právem, pokud nepostačí užití ostatních právních prostředků práva občanského, 

správního, nebo také prostředků mimoprávních. Latinsky se tato myšlenka vyjadřuje 

pojmem ultima ratio, neboli prostředek „poslední instance“.94 Z této zásady obecně 

vyplývá, že musíme nejprve užít soukromoprávních, popřípadě správních prostředků a 

pokud ani ty nebudou stačit, užije se prostředků práva trestního. Jedná se o materiální 

korektiv trestního práva.95 

3.1.1. Obecné předpoklady vzniku právní odpovědnosti ve zdravotnictví.  

Jak bude uvedeno v dalších kapitolách, zdravotnické právo a poskytování 

zdravotní péče subsumuje nejeden druh právních odpovědností lékaře. Existuje však 

obecný vzorec vzniku právní odpovědnosti, který až na výjimky bude použit v celé řadě 

druhů právních odpovědností. Obecné předpoklady právní odpovědnosti můžeme tedy 

rozdělit do čtyř základních podmínek: 

• porušení právní povinnosti, 

• vznik škody (škodlivý následek),  
 

                                     
94 Jelínek J. A kol: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 4. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 33. 
95 Jelínek J. A kol: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 4. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 34. 
ISBN 978-80-7502-044-4. 
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• příčinná souvislost mezi jednáním (porušením právní povinnosti) a 
následkem (škodou, újmou na zdraví),  

• zavinění. 
Tyto podmínky musí být kumulativně splněny, aby mohlo dojít ke vzniku 

obecné právní odpovědnosti. Konkrétně v trestním právu musí být bez výjimky splněny 

výše uvedené podmínky, které musí být prokázány obžalobou.96 Oproti tomu 

v občanskoprávní odpovědnosti  stačí v určitých případech, aby byly splněny pouze tři 

výše uvedené podmínky. Mnoho autorů rozlišuje výše zmíněné podmínky jiným 

způsobem. Například Stolínová ve své práci uvádí čtyři výše zmíněné podmínky jako 

jednání, následek, příčinnou souvislost a zavinění.97 Jedná se však pouze o jiné 

pojmosloví, neboť podstata a význam podmínek zůstávají stejné.  

Porušení právní povinnosti je pak právní skutečností (protiprávním jednáním), 

záležející na projevu vůle ve vnějším světě tak, že byla porušena právní norma, která 

ukládala něco dělat, něčeho se zdržet, něco dát a v neposlední řadě něco opomenout. Ve 

zdravotnictví bude toto protiprávní jednání představovat nejčastěji chybný odborný 

postup, tedy postup, který nebude v souladu s postupem lege artis – na náležité odborné 

úrovni.98 Může se však jednat i o opomenutí, kterým může lékař spáchat vraždu, pokud 

by například pacientovi v úmyslu mu přivodit smrt nepodal náležité léky.99 Pro 

posuzování porušení právní povinnosti bude v první řadě důležité, zda byla porušena 

náležitá odborná úroveň, neboť pokud se prokáže, že postup lékaře vykazoval 

pochybení, avšak nikoliv na takové úrovni, aby byl jeho postup označován jako non 

lege artis, nebudou splněny náležitosti právní odpovědnosti a lékař nebude odpovídat za 

jednání, které uskutečnil.100 

Druhou podmínkou právní odpovědnosti je pak škodlivý následek, jako porušení 

právem chráněného zájmu, který mnohdy reflektuje pouhé ohrožení právem chráněných 

                                     
96 MACH J., Lékař a právo, praktická příručka pro lékaře, Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. s. 44. 
ISBN 978-80-247-3683-9 
97 STOLÍNOVÁ, Jitka a Jan MACH. Právní odpovědnost v medicíně. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: 
Galén, c2010. s 20 Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7262-686-1 
98 MACH, Jan. Univerzita medicínského práva. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. s. 34 ISBN 978-80-247-
5113-9 
99 STOLÍNOVÁ, Jitka a Jan MACH. Právní odpovědnost v medicíně. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: 
Galén, c2010. s 20 Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7262-686-1 
100 MACH, Jan. Univerzita medicínského práva. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. s. 34 ISBN 978-80-247-
5113-9 
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zájmů nebo jejich faktickou škodu. Při poskytování zdravotní péče se zpravidla ve 

většině případech bude  jednat o škodu na zdraví, nebo v horším případě na životě 

pacienta.101  Vedle újmy na zdraví nebo na životě, která představuje faktickou škodou 

právem chráněného zájmu nesmíme též opomenou tzv. ohrožovaní delikty, kdy samotné 

ohrožení právem chráněného zájmu je škodlivým následkem. Ve zdravotnictví se 

setkáváme nejčastěji s neposkytnutím pomoci, kdy následek je skutečnost, že nebyl 

poskytnuta pomoc nezáležející na tom, jaký následek tato skutečnost měla, stačí, že 

nebylo poskytnuto to, co právní norma určovala. V tomto případě bude zdravotník 

odpovědný pouze za jednání (opomenutí), ale ne za škodlivý následek.102  

Pojítkem mezi jednáním a škodlivým následkem je pak příčinná souvislost 

(kauzální nexus), tedy skutečnost, že škodlivý následek nastal jako důsledek porušení 

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

způsobem, jakým nastal, přitom není rozhodující, zda k následku došlo pouze jednáním 

pachatele nebo působením více okolností.103 Ve zdravotnickém právu a při poskytování 

zdravotní péče je dokázání příčinné souvislosti v mnoha případech obtížné. Není vždy 

lehké určit, zda je porucha zdraví skutečně následkem jednání zdravotního pracovníka a 

které další následky jsou v příčinné souvislosti s tímto jednáním.104 Příčinná souvislost 

musí být prokázána najisto, neboť nestačí pouhá pravděpodobnost, že určité jednání 

mohlo mít škodlivý následek, ale musí být stoprocentně prokázáno, že bez daného 

jednání by škodlivý následek nenastal, resp. by nastal jinak.105  Důležitým faktorem 

posuzování příčinné souvislosti je potom znalecký posudek odborníka, na jehož základě 

soud posuzuje, zda došlo v dané situaci ke vztahu příčinné souvislosti mezi jednáním 

lékaře a následek na zdraví pacienta.106 Judikatura českých soudů107 však setrvává na 

                                     
101 MACH, Jan. Univerzita medicínského práva. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. s. 34 ISBN 978-80-247-
5113-9 
102 MACH, Jan. Univerzita medicínského práva. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. s. 34-35 ISBN 978-80-247-
5113-9 
103 NOVOTNÝ, Oto, Tomáš GŘIVNA, Pavel ŠÁMAL a Rudolf VOKOUN. Trestní právo hmotné. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. s. 76-79 ISBN 978-80-7357-509-0 
104 STOLÍNOVÁ, Jitka a Jan MACH. Právní odpovědnost v medicíně. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: 
Galén, c2010. s. 21 Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7262-686-1 
105 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicinské právo. 1. Vydání. Praha : C. 
H. Beck, 2011. s 338 ISBN 978-80-7400-050-8 
106 STOLÍNOVÁ, Jitka a Jan MACH. Právní odpovědnost v medicíně. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: 
Galén, c2010. s. 21 Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7262-686-1 
107 srov. Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 CDo 168/2003 
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požadavku stoprocentní prokázané příčinné souvislosti, jelikož prokázání příčinné 

souvislosti v medicíně bývá zvláštně obtížné, neboť lékař svým jednáním zasahuje do 

nesmírně složitého fungování lidského organismu.108 Důkazní břemeno prokázání 

příčinné souvislosti je na straně žalujícího, jeho neunesení má za následek neúspěch ve 

sporu.109 Dle Macha se v občanskoprávním řízení judikatura začíná přiklánět k názoru, 

že stačí vyšší míra pravděpodobnosti příčinné souvislosti a nelze trvat na úplné jistotě, 

což je v případě trestněprávní odpovědnosti neakceptovatelné.110 

Poslední nezbytnou podmínkou pro splnění právní odpovědnosti je pak zavinění, 

se kterým se najisto setkáváme v trestní odpovědnosti. Občanskoprávní odpovědnost je 

založena na objektivní a subjektivní odpovědnosti, kdy ke vzniku objektivní 

odpovědnosti stačí pouze tři výše uvedené podmínky, neboť subjektivním 

předpokladem vzniku povinnosti k náhradě újmy je zavinění. Například § 2936 NOZ je 

založena na přísné objektivní odpovědnosti, kdežto § 2910 NOZ je pak založen na 

subjektivní odpovědnosti. Setkáváme se tedy s případy, kdy ke vzniku občanskoprávní 

odpovědnosti stačí pouze tři výše uvedené podmínky.  

Zavinění je vnitřní psychický stav pachatele, vztah člověka ke skutečnostem, 

které zakládají právní odpovědnost a je založena na složce vědění a složce vůle. 

Rozeznáváme tedy dvě formy, a to zavinění úmyslné a nedbalostí. Definice 

jednotlivých forem podává trestní zákoník obsahově prakticky stejnou, jakou podává 

zákon o přestupcích; soukromoprávní předpisy definici zavinění neobsahují, vycházíme 

tedy z definice trestněprávní nauky.111 Úmyslné zavinění se dále dělí na úmysl přímý 

dle §15 odst. 1 písm. a) TZ a úmysl nepřímý (eventuální) dle §15 odst. 2 písm. b), stejně 

tak jako nedbalostní jednání lze rozdělit na nedbalost vědomou dle §16. odst. 1 písm. a) 

nedbalost nevědomou dle §16 odst. 2 písm. b). Pro trestněprávní odpovědnost nestačí, 

aby bylo prokázáno, že se lékař dopustil odborného pochybení, ale je nutné prokázat, že 

                                     
108 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 338 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8  
109 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 338 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8  
110 MACH, Jan. Univerzita medicínského práva. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. s. 42 ISBN 978-80-247-
5113-9 
111 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 344 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8  



 34 

jednal nedbalostně či úmyslně.112 V praxi se tedy často setkáváme se situacemi, kdy sice 

lékař svým neodborným jednáním poškodil pacientovo zdraví, nicméně toto jednání 

v rámci trestního řízení nebylo prokázáno ani jako nedbalostně nevědomé, proto lékař 

nebyl odpovědný z hlediska trestního práva, ale odpovídal pouze na úrovni 

občanskoprávní a disciplinární. O občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti bude 

podrobněji rozpracováno v kapitolách pro ně určených. 

3.1.2. Druhy právních odpovědností ve zdravotnictví obecně 

Druhy právních odpovědností ve zdravotnictví a při poskytování zdravotní péče 

nejsou v žádném právním předpise taxativně vymezeny.113 Neexistuje ani žádný 

kodifikovaný právní dokument, který by explicitně a zcela jednotně vymezil právní 

odpovědnost lékařů nebo zdravotních zařízení, které poskytují zdravotní péči. Tato 

roztříštěnost spočívá hlavně v samotném zdravotnickém právu, které je prolínáno 

normami práva soukromého a veřejného, jak bylo již uvedeno. Odpovědnostní práva 

proto musíme hledat v nejedné zákonné úpravě. Autoři mnoha publikací zabývající se 

zdravotnickým právem dovozují prakticky různé druhy právních odpovědností, které 

mohou při poskytování zdravotní péče nastat.114 Mezi autory však není sporu o 

základním rozdělení odpovědností na odpovědnosti práva soukromého a práva 

veřejného. V dalších kapitolách si proto rozdělíme odpovědnost dle tohoto dělení a 

posléze podrobně vymezíme odpovědnosti občanskoprávní a trestněprávní, neboť jsou 

pro naši práci stěžejní. 

3.1.2.1. Soukromoprávní odpovědnost  

Soukromoprávní odpovědnost můžeme rozdělit z několika hledisek. Především 

ji dělíme na odpovědnost vycházející přímo ze zákonné úpravy soukromého práva, nebo 

přímo ze smluvního vztahu, který mezi sebou uzavírají kontrahenti dobrovolně. Ze 

zákonné úpravy dále dělíme soukromoprávní odpovědnost vycházející z práva 

občanského a pracovního. Z hlediska smluvní odpovědnosti, kterou mezi sebou 

                                     
112 MACH J., Lékař a právo, praktická příručka pro lékaře, Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. s. 51. 
ISBN 978-80-247-3683-9. 
113 MACH J., Lékař a právo, praktická příručka pro lékaře, Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. s. 40. 
ISBN 978-80-247-3683-9. 
114 MACH J., Lékař a právo, praktická příručka pro lékaře, Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. s. 40. 
ISBN 978-80-247-3683-9. 
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uzavírají strany, je důležité, v jakém právním režimu byla smlouva uzavřena. Ta se 

může opětovně opírat o zákonnou úpravu práva občanského nebo pracovního.  

Odpovědnost soukromoprávní tedy dělíme na odpovědnost: 

• Občanskoprávní 

o za škodu dle § 2894 an. NOZ, 

o za bezdůvodné obohacení dle § 2991 an. NOZ, 

o z prodlení dle § 1968 an. NOZ, 

o za vady dle § 2113 an. NOZ a 

o za neoprávněný zásah do práv na ochranu osobnosti dle § 81 an. NOZ. 

• Pracovněprávní 

• Smluvní ( dle NOZ, nebo ZP) 

Ze této skupiny soukromoprávních odpovědností, které vycházejí především 

z občanského práva, užijeme pro zdravotnické právo hlavně odpovědnost za škodu dle § 

2894 an. NOZ a dále neoprávněného zásahu do práv na ochranu osobnosti dle § 81 an. 

NOZ. Tyto dvě podkategorie soukromoprávních odpovědností typicky přicházejí v 

úvahu v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.115 Jistě nesmíme opomenout 

odpovědnost vycházející z práva pracovního, které ovšem kategoricky spadá též do 

práva občanského. Občanskoprávní odpovědnost je pro naši práci a též pro trestní právo 

zcela neopomenutelná a tyto dvě právní disciplíny spolu v prostředí zdravotnického 

práva zcela nepochybně souvisí, proto se o nich v dalších kapitolách podrobněji 

zmíníme a rozvedeme jejich problematiku.   

Jak bylo uvedeno výše, pracovněprávní odpovědnost spadá do práva 

soukromého a je podmnožinou občanskoprávní odpovědnosti. Jedná se o odpovědnost, 

která vychází z pracovněprávního vztahu. Subjekty tohoto vztahu jsou zdravotnická 

zařízení a lékaři, popřípadě jiní zdravotničtí pracovníci. Pro naši práci je však 

z pracovněprávního hlediska  důležitá odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou 

                                     
115 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicinské právo. 1. Vydání. Praha : C. 
H. Beck, 2011. s 329 ISBN 978-80-7400-050-8  
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zaměstnavateli.116 Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil 

zaviněným porušením pracovněprávní povinnosti, kterou zaměstnanec plnil v rámci 

pracovního úkonu nebo v souvislosti s ním. Tato odpovědnost je zcela jednoznačně 

subjektivní odpovědností, neboť se zaměstnanec musí dopustit tohoto protiprávního 

jednání zaviněně.117 Pokud bude pacientovi způsobena škoda nebo újma na jeho zdraví, 

bude zdravotnické zařízení povinno pacientovi škodu nebo nemajetkovou újmu uhradit. 

Provozovatel zdravotnického zařízení pak bude uhrazenou finanční satisfakci regresivně 

vymáhat po svém zaměstnanci-lékaři nebo jiném zdravotním pracovníkovi.118 Dle § 180 

odst. 2 zk. č. 65/1965 Sb., zákoníku práce je limit výše takového regresu 

čtyřapůlnásobek průměrného měsíčního výdělku, pokud však zaměstnanec nezpůsobil 

škodu úmyslně, nebo pod vlivem návykové látky.119  

Smluvní odpovědnost označujeme jako odpovědnost provozovatele 

zdravotnického zařízení, nebo též soukromého lékaře, za dodržení smluvních závazků, 

které jsou nejčastěji uzavírány se zdravotními pojišťovnami.120 Z takového smluvního 

vztahu pak může provozovatel zdravotnického zařízení požadovat plnění od pojišťoven, 

popřípadě požadovat uhrazení pojistné události, kterou způsobil jeho pracovník-lékař. 

Většina těchto smluv je uzavírána dle norem soukromého práva, proto je tento vztah 

z právního hlediska rovnoprávný, avšak pokud dojde ze strany lékaře k porušení 

takového smluvního vztahu, může pojišťovna jednostranně smluvní vztah rozvázat a již 

ho v budoucnu neobnovit, což lékaři de facto znemožní další výkon jeho praxe. Dle naší 

právní úpravy není pojišťovna nucena vstupovat do smluvního vztahu se zdravotním 

zařízením, popřípadě lékařem, jak tomu je v mnoha jiných zemích. Je tedy především 

na pojistníkovi, zda do takového vztahu vstoupí. 121 Z hlediska problematiky pacienta 

tento fakt nemá až tak velký význam, nicméně pokud by lékař nebyl pojištěn, pacient by 
                                     
116 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicinské právo. 1. Vydání. Praha : C. 
H. Beck, 2011. s 399 ISBN 978-80-7400-050-8  
117 STOLÍNOVÁ, Jitka a Jan MACH. Právní odpovědnost v medicíně. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: 
Galén, c2010. s 103 Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7262-686-1 
118 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicinské právo. 1. Vydání. Praha : C. 
H. Beck, 2011. s 399 ISBN 978-80-7400-050-8 
119 MACH J., Lékař a právo, praktická příručka pro lékaře, Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, s 42, 
ISBN 978-80-247-3683-9 
120 MACH J., Lékař a právo, praktická příručka pro lékaře, Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, s 43, 
ISBN 978-80-247-3683-9 
121 STOLÍNOVÁ, Jitka a Jan MACH. Právní odpovědnost v medicíně. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: 
Galén, c2010. s 28 Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7262-686-1 



 37 

byl nucen celou škodu uplatňovat přímo vůči lékaři a nebyla by zde možnost částečného 

odškodnění formou pojistné události ze strany pojišťovny. 

3.1.2.2. Veřejnoprávní odpovědnost 

Opakem soukromoprávní odpovědnosti je pak odpovědnost veřejnoprávní, která 

je bezpochyby určena nerovností vztahů subjektů právního poměru, kdy je jeden ze 

subjektů legitimován autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech druhého 

subjektu. Ve většině případech se jedná o odpovědnost trestněprávní, kde na jedné 

straně bude např. lékař, jakožto pachatel trestného činu a na druhé stát, který má 

povinnost pachatele potrestat. Předestřená veřejnoprávní skupina odpovědnostního 

práva se tedy dělí na: 

• ústavní, 

• trestní, 

• za přestupek, 

• správní (odpovědnost za jiný správní delikt) a 

• disciplinární. 

V rámci veřejnoprávní odpovědnosti je pro zdravotní péči a hlavně pro naši 

práci stěžejní odpovědnost trestní, kterou si podrobněji popíšeme v další kapitole, avšak 

nyní se okrajově zmíníme o problematice ostatních veřejnoprávních odpovědností.  

Ústavní odpovědnost není sama o sobě běžnou odpovědností, která by byla 

vynucována přímo z ústavních zákonů. V úvahu připadají ty ustanovení Listiny, které 

pro svojí vynutitelnost nepotřebují provedení formou zákonné úpravy. V takových 

případech lze uvažovat o odpovědnosti ústavněprávní. Je nutno podotknout, že pro 

zdravotnické právo a právní odpovědnost není ústavní právo důležitým prostředkem 

zkoumání, proto se jí nebudeme více zabývat.  

Odpovědnost za přestupek je specifickou odpovědností, jejíž základ vychází ze 

správního práva. Obecně se jedná o správní právo, kdy procesní postup zjišťování a 

ukládání trestu je správní řízením - přestupkovým. Na rozdíl od správní odpovědnosti za 

jiný správní delikt, vychází odpovědnost za přestupek ze zákona přestupkového. 

Přestupek je pak takové jednání, které ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek 



 38 

výslovně označen v přestupkovém, nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt 

postižitelný podle jiných právních předpisů, anebo o trestný čin.122 Přestupek je tedy dle 

dikce zákona definován negativně. Na rozdíl od trestního práva, které je označováno 

jako prostředek soudního trestání, je odpovědnost za přestupek řešen formou 

přestupkového řízení, kde trest ukládá příslušný správní orgán, který je dle zákona 

legitimován rozhodovat o vině a trestu za přestupek. Přestupky projednávají obecní 

úřady nebo zvláštní orgány obcí či jiné správní orgány, stanoví-li tak zákon.123 Na rozdíl 

od trestního práva, kde je dle zákona č. 418/2011 Sb., zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, odpovědná i právnická osoba, dle přestupkového 

zákona může být za přestupek odpovědná pouze fyzická osoba, která za právnickou 

osobu jednala nebo měla jednat a jde-li o jednání na příkaz.124 Odpovědný za přestupek 

bude ten, kdo přestupek spáchá zaviněně, avšak na rozdíl od práva trestního stačí k jeho 

spáchání nedbalost, nestanoví-li přestupkoví zákon, že je třeba úmyslného zavinění.125  

Odpovědnost za přestupek nám vznikne naplněním typových znaků skutkové 

podstaty přestupku, která se stejně jako trestní skládá z objektu, nebo-li právem 

chráněného zájmu, subjektu přestupku, který označuje pachatele přestupku a jeho 

vlastnosti, subjektivní stránky přestupku, označované jako zavinění a v neposlední řadě 

objektivní stránky přestupku, která obsahuje jednání, následek a příčinou souvislost 

mezi nimi. Porušením ukládané povinnosti a naplněním skutkové podstaty přestupku 

nám tedy vznikne odpovědnost za přestupek (sekundární povinnost), jakožto následek 

porušení primární povinnosti. 

Stěžejním ustanovením přestupkového zákona v oblasti zdravotnického práva je 

pak ust. § 29, který je označen jako přestupky na úseku zdravotnického práva, jejichž 

skutkové podstaty jsou odráženy v odstavci prvém písmen a) až o). Dle přestupkového 

zákona mohou být některé přestupky spáchány pouze úmyslně, některé lze spáchat 

                                     
122 §2 odst. 1 PřesZ 
123 §52 odst. 1 PřesZ 
124 §6 odst. 1 PřesZ 
125 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 364 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8  
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úmyslně i z nedbalosti.126 Z přestupkového zákona se jedná například o přestupek za 

ohrožení nebo porušení zdravotní nezávadnosti pitné vody127, nebo dále porušení 

povinnosti při zacházení s omamnými látkami, psychotropními látkami nebo jinými 

látkami škodlivými zdraví.128 Přestupkovým orgánem ve smyslu zákona o přestupcích 

je krajská hygienická stanice, která projednává většinu přestupků uvedených v § 29 a 

odvolacím orgánem přestupkového řízení je pak Ministerstvo zdravotnictví.129 Ostatní 

přestupky na úseku zdravotnického práva řeší specializované orgány veřejného zdraví 

při obecních úřadech s rozšířenou působností.130 

Další přestupky, které mohou souviset s poskytováním zdravotní péče, definuje 

také například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, konkrétně v souvislosti s nakládáním se zdravotní dokumentací, popřípadě 

zpracováním osobních údajů pacientů.131 Dle uvedeného zákona se přestupku dopustí 

fyzická osoba, která poruší povinnost mlčenlivosti.132   

V trestním právu je následek protiprávního jednání označován jako trest, kdežto 

v přestupkovém zákoně takový následek označujeme jako sankce. Sankce můžeme 

ukládat samostatně, ale i s jinou sankcí. Je ale vyloučeno, aby za jediné jednání byl 

uložen trest na základě trestního zákona a současně byla uložena sankce za přestupek. 

Tato skutečnost souvisí s principem subsidiarity, kdy jsou přestupky subsidiárními 

k ustanovením o trestech, tedy pokud by jednání ohrožující zájem společnosti naplnilo 

skutkovou podstatu přestupku a trestného činu, jednalo by se vždy o trestný čin.133 To 

                                     
126 HORZINKOVÁ, Eva. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou: a přehled zákonů 
obsahujících skutkové podstaty přestupků : .. vydání podle právního stavu účinného k .. Praha: Leges, 
2009. s 141 Komentátor. ISBN 9788087212158. 
127 §29 odst. 1 písm. c)  odst. 1 PřesZ 
128 §29 odst. 1 písm. e)  odst. 1 PřesZ zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů 
129 HORZINKOVÁ, Eva. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou: a přehled zákonů 
obsahujících skutkové podstaty přestupků : .. vydání podle právního stavu účinného k .. Praha: Leges, 
2009. s 141 Komentátor. ISBN 9788087212158. 
130 HORZINKOVÁ, Eva. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou: a přehled zákonů 
obsahujících skutkové podstaty přestupků : .. vydání podle právního stavu účinného k .. Praha: Leges, 
2009. s 142 Komentátor. ISBN 9788087212158. 
131 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 367 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8 
132 §15 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
133 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 367 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8 
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vychází ze samotného ustanovení § 2 přestupkového zákona, který jsme si výše 

definovali. Ve zdravotnickém právu a hlavně v souvislosti s poskytováním zdravotní 

péče se tedy i z tohoto hlediska častěji setkáváme s trestní odpovědností, která svou 

četností přesahuje odpovědnost za přestupek ve velké míře. 

Správní odpovědnost, nebo-li odpovědnost za jiný správní delikt, je 

odpovědnost, která stejně jako odpovědnost za přestupek a odpovědnost za disciplinární 

delikt vychází ze správní nauky. Jedná se o specifickou odpovědnost správního práva za 

jiný správní delikt fyzických a právnických osob a též za jiný delikt osob podnikajících 

(též FO a PO). Jelikož je správních deliktů mnoho a jsou roztříštěny v mnoha právních 

normách, lze je jen obtížně definovat. Správní delikt ale můžeme obecně definovat jako 

protiprávní jednání spočívající v porušení norem správního práva, za které legitimované 

správní orgány ukládají sankce dle takových zákonů.134 Obecnými znaky správního 

deliktu na rozdíl od přestupku a trestného činu jsou objekt, subjekt, protiprávnost a 

v neposlední řadě trestnost. První dva znaky jsou stejné, další dva však odlišné. 

V souvislosti s přijetím zákonů o zdravotních službách, specifických zdravotních 

službách a zdravotnické záchranné službě byla stanoveno mnoho nových povinností, 

které museli poskytovatelé zdravotních služeb dodržovat. Odpovědnost za jiný správní 

delikt je tedy odpovědnost, která se vztahuje spíše na zdravotnické zařízení jako celek, 

než na jeho zaměstnance. Kromě sankcí za porušení výše uvedených předpisů 

zdravotnického práva, lze uložit sankce za porušení jiných správních předpisů, jakožto 

zákonů upravujících hygienické standardy.135 

Jak vyplývá z výše uvedeného a na rozdíl od přestupku, kterého se může 

dopustit jen fyzická osoba, můžeme sankci za jiný správní delikt uložit i právnické 

osobě podnikající či nepodnikající. Například výše zmíněný zákon o ochraně osobních 

údajů, který umožňoval uložit sankci za přestupek fyzické osobě, umožňuje též uložení 

sankce za jiný správní delikt fyzické a právnické osobě.136 Dle zmíněného zákona se 
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135 MACH, Jan. Univerzita medicínského práva. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. s. 42 ISBN 978-80-247-
5113-9 
136 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 371 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8 
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jiného správního deliktu dopustí ten (míněno právnická a fyzická osoba podnikatel), 

kdo při zpracovaní osobních údajů nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění 

bezpečnosti zpracování osobních údajů.137 Pokud takový subjekt nepřijme nebo 

neprovede opatření pro zajištění zabezpečení zpracování osobních údajů, lze mu za 

tento jiný správní delikt uložit pokutu až do výše 10 mil Kč.138 Stejně tak, jako bylo 

uvedeno v předchozí větě, je ve většině případech odpovědnost za jiný správní delikt 

stanovena pokutou, kdy je subjektu udělena povinnost uhrazení finanční částky za 

porušení zákonné povinnosti, uložené správně-právní normou.  

Jednou z posledních forem veřejnoprávní odpovědnosti je disciplinární 

odpovědnost, která se svojí povahou řadí vedle odpovědnosti za přestupek a 

odpovědnosti za jiný správní delikt též do odpovědnosti správně právní. Jedná se o 

specifický druh odpovědnosti, která nám ve většině případech vzniká na základě 

členského vztahu k určitému stavovskému sdružení. Takovým stavovským sdružením je 

pak profesní komora, která může vzniknout ve dvou směrech, a to dle práva 

soukromého nebo profesní komora veřejného práva, která na rozdíl od té 

soukromoprávní přináší nucené členství139. V našem případě je takovým stavovským 

sdružením Česká lékařská komora, jakožto samosprávná stavovská organizace 

sdružující všechny lékaře na území České republiky a jenž je zřízena zákonem č. 

220/1991 Sb., zákon České národní rady o České lékařské komoře, České 

stomatologické komoře a České lékárnické komoře.140  

Disciplinární odpovědnost vychází z pojmu disciplína, což můžeme chápat jako 

prostředek určité druhu kázně uvnitř uzavřeného společenství osob, ke které se váže 

určitý specifický vztah. Disciplinární prostředky mají pak za úkol vychovávat členy 

takové skupiny a trestat ty, kteří se dopustí porušení disciplinární povinnosti. 

Disciplinární odpovědnost pak obecně chápeme jako odpovědnost členů určitého 

společenství za porušení norem a pravidel společenství. 141 Disciplinární odpovědnost 

                                     
137 §45 odst. 1 písm. h)  zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
138 §45 odst. 4 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů  
139 SOVOVÁ, Olga. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011, 299 s. 145 
Praktik (Leges). ISBN 978-80-87212-72-1. 
140 Česká lékařská komora [online]. [cit. 2016-07-12]. Dostupné z: http://www.lkcr.cz/clk-2.html 
141 SOVOVÁ, Olga. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011, 299 s. 154 
Praktik (Leges). ISBN 978-80-87212-72-1. 
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ve zdravotnictví pak představuje odpovědnost člena České lékařské komory za 

disciplinární delikt dle příslušného zákona142 Na rozdíl od jiných správních deliktů se 

skutková podstata disciplinárního deliktu určuje jen obtížně.143 Dle Háchy je 

„...Disciplinární právo jest speciální trestní právo úředníků, disciplinární delikty jsou 

třída deliktů úředních, disciplinární tresty jsou doplňkem soustavy trestů 

veřejných...“144 

Jako nejvýznamnější lékařské povinnosti dle Stolínové jsou v oblasti disciplíny 

povinnost postupovat odborně, povinnost postupovat v souladu s etikou povolání a 

povinnost dodržovat platné právní normy. Sankcí za porušení takovéto stavovské 

povinnosti je pak opatření, které lze dělit na důtku, pokutu, podmíněné vyloučení 

z komory a vyloučení z komory.145 Vyloučení z komory je nejtěžším opatřením, neboť 

takové vyloučení má za následek ukončení profesního povolání a praktikování 

lékařskou činnost na území České republiky. Disciplinární odpovědnost pro naši práci 

nemá až tak velký význam, proto se o ni již nebudeme dále zmiňovat. 

3.2. Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotní péče 

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, občanskoprávní odpovědnost spadá do 

odpovědnosti soukromého práva. Jedná se o odpovědnost vycházející z nového 

civilního práva, které nám do jisté míry zasahuje i do oblasti zdravotnického práva a 

poskytování zdravotní péče pouze v obecné rovině, neboť se kodex civilního práva 

snaží primárně nezasahovat do vztahů vzniklých při poskytování zdravotní péče. To 

ovšem není v řadě případů tak jednoznačné, jelikož řada jeho ustanovení dopadá na 

poskytovatele zdravotních služeb, ale i na zdravotní pracovníky samotné.146 Jedná se 

hlavně o ustanovení o odpovědnosti za škodu, se kterou úzce souvisí problematika 

náhrady škody. Nová úprava civilního práva principiálně mění chápání odškodňování 

                                     
142 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 373 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8 
143 SOVOVÁ, Olga. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011, 299 s. 155 
Praktik (Leges). ISBN 978-80-87212-72-1.  
144HÁCHA, E.: Disciplinární právo, In. Slovník veřejného práva, sv- I. Eurolex Bohemia, 2000, s. 391 
145 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 374 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050- 
146 DOLEŽAL, Adam a Tomáš DOLEŽAL. Praktické dopady nového občanského zákoníku na 
provozování lékařské praxe. Praha: Bofia medical, 2014. s. 15 ISBN 978-80-87996-00-3. 
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nemajetkové újmy a také přináší mnoho změn v oblasti odpovědnosti, proto si tyto 

změny v následujícím textu více vysvětlíme.  

Odpovědnost je považována za jeden ze základních mechanismů fungování 

práva.147 Vznik občanskoprávní odpovědnosti je následkem porušení právní povinnosti, 

nezáležející na skutečnosti, zda byla porušena smluvní povinnost, nebo povinnost 

vyplývající ze zákona.148 Na právní odpovědnost je v české právní teorii několik 

pohledů, zaprvé odpovědnost jako nástroj sankce, které nastupuje v případě porušení 

právní povinnosti, nebo zadruhé, odpovědnost jako hrozba sankcí, která se rozpadá do 

dvou fází, a to latentní fáze a fáze aktivizace.149 NOZ se však odchýlil od první 

koncepce, která byla ještě donedávna převažující a přechází ke koncepci druhé, kde 

každá osoba odpovídá v první řadě za řádné plnění svých povinností a nikoliv až za své 

protiprávní jednání.150 Výše uvedené plyne ze samotné důvodové zprávy k NOZ: 

„Osnova opouští pojetí odpovědnosti jako hrozby sankcí. Tato konstrukce opanovala od 

70. let minulého století českou právní doktrínu po dlouhých diskusích v 50. a 60. letech 

a spojuje nástup odpovědnosti s porušením právní povinnosti. Osnova se naopak 

přiklání k pojetí odpovědnosti v duchu tradic antické a křesťanské civilizace, podle 

nichž člověk odpovídá za své jednání v plném rozsahu, a odpovídá tedy především za to, 

že se chová řádně, po právu a že splní své povinnosti.“151  

 SOZ upravoval odpovědnost v § 420 a stanovil, že každý odpovídá za škodu, 

kterou způsobil porušením právní povinnosti, přičemž odpovědnost zdravotního 

pracovníka byla modifikována v druhém odstavci, ze kterého vyplývalo, že 

odpovědnost za škodu nese zaměstnavatel a zaměstnanec-zdravotní pracovník odpovídá 

podle ustanovení pracovních předpisů152. NOZ naopak upravuje obecnou odpovědnost v 

                                     
147 PELIKÁNOVÁ, Irena. Obchodní právo. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. s. 21  ISBN  
978-80-7357-714-8. 
148 VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 1. 
Praha: Leges, 2014. s. 63 Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-045-1. 
149 VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 1. 
Praha: Leges, 2014. s. 64 Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-045-1. 
150 Tamtéž. 
151 Konsolidovaná verze důvodové zprávy k občanskému zákoníku. [online].  2013 [cit. 2016-08-2]. 
Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-
verze.pdf s. 47-48. 
152 SOVOVÁ, Olga. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011, 299 s. 35 
Praktik (Leges). ISBN 978-80-87212-72-1. 
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§ 2894 odst. 1 a 2 jako povinnost nahrazení majetkové újmy (označované jako škoda) a 

povinnost poskytnout zadostiučinění.153 NOZ tedy obecně rozlišuje mezi povinností 

náhrady škody a nemajetkové újmy154, nicméně explicitně upravuje pouze podmínky 

vzniku povinnosti k náhradě škody a podmínky vzniku povinnosti k poskytnutí 

zadostiučinění za způsobení nemajetkové újmy stanovuje odkazem na obdobnou 

aplikaci ustanovení o povinnosti náhrady škody.155  

NOZ rozlišuje tři důvody vzniku právní odpovědnosti a povinnosti k náhradě 

škody. Prvním takovým právním důvodem je § 2909 NOZ „porušení dobrých 

mravů“156, kde je zapotřebí splnit všechny podmínky skutkové podstaty – porušit dobré 

mravy, vznik faktické újmy, příčinná souvislost s jednáním a následkem a dále zavinění 

ve formě úmyslu. Z dikce zákona je tedy patrné, že se jedná o subjektivní odpovědnost, 

která je doprovázena zaviněním.  Druhý právní důvod nalezneme v následujícím § 2910 

NOZ „porušení zákona“157, pro jehož naplnění je zapotřebí porušit ustanovení zákona, 

dále vznik faktické újmy, příčinná souvislost mezi jednáním a následkem a v neposlední 

řadě zavinění ve formě nedbalosti. Poslední obecnou povinností k náhradě újmy dle 

NOZ je pak „porušení smluvní povinnosti“ dle § 2913 odst. 1 a 2 NOZ 158, jejichž 

skutková podstata se dělí do tří znaků, a to porušení smluvní povinnosti, dále vznik 

faktické újmy a příčinná souvislosti mezi prvním a druhým. Jak taktéž plyne 

                                     
153 VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 1. 
Praha: Leges, 2014. s. 65 Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-045-1 
154§2894 odst. 2 NOZ: „Nebyla-li povinnost odčinit jinému nemajetkovou újmu výslovně ujednána, 
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nemajetkovou újmu poskytnutím zadostiučinění posoudí obdobně podle ustanovení o povinnosti nahradit 
škodu.“ 
155 VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 1. 
Praha: Leges, 2014. s. 65 Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-045-1. 
156§2909 NOZ: „Škůdce, který poškozenému způsobí škodu úmyslným porušením dobrých mravů, je 
povinen ji nahradit; vykonával-li však své právo, je škůdce povinen škodu nahradit, jen sledoval-li jako 
hlavní účel poškození jiného.“ 
157 §2910 NOZ: „Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak 
do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i 
škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené 
na ochranu takového práva.“ 
158 §2913 NOZ: (1)“Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně 
nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.“ (2) “Povinnosti k náhradě 
se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá 
ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v 
prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě 
nezprostí.“ 
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z důvodové zprávy k NOZ, rozdíl mezi smluvní a mimosmluvní odpovědností spočívá 

v tom, že porušení smluvní povinnosti nevyžaduje zavinění a že rozsah náhrady škody 

podmiňuje její předvídatelnost, neboť v případě smluvní povinnosti stačí teorie 

adekvátní příčinné souvislosti.159 Občanský zákoník neobsahuje žádné ustanovení, které 

by vymezovalo pojem příčinné souvislosti, ani nenabízí žádná kritéria, na jejichž 

základě by bylo možno rozhodnout, že vznik škody (újmy) je v příčinné souvislosti s 

protiprávním jednáním. Zkoumání příčinné souvislosti je jak otázkou skutkovou, tak 

otázkou právní. Nejprve dochází ke zkoumání všech příčin, které mohly vést ke vzniku 

konkrétní škody (rovina skutková), z nichž pak soud „vybírá“ tzv. právně-relevantní či 

právně-významné příčiny (rovina právní). S ohledem na judikaturu NS a ÚS160 se 

příčinná souvislost zkoumá na základě teorie adekvátní příčinné souvislosti, přičemž 

hlavním kritériem je předvídatelnost škodního následku. Vzhledem k tomu, že příčinná 

souvislost je objektivní podmínka vzniku povinnosti k náhradě škody, je rovněž 

předvídatelnost zkoumaná v rámci příčinné souvislosti posuzována co možná 

nejobjektivněji, a nemůže být tak omezována subjektivními vlastnostmi škůdce.161 

V souvislosti s výše uvedeným je třeba připomenout, že NOZ přináší novou 

úpravu smluvního typu o péči o zdraví lidu. Smluvní vztah tedy bude základním 

pojítkem mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem, přičemž veškerá práva a 

povinnosti budou vycházet z takového smluvního vztahu. Toto je ovšem výrazná změna 

oproti minulé úpravě, neboť takový vztah má významný dopad na režim odpovědnosti, 

jelikož při porušení právní povinnosti poskytovatele zdravotních služeb vůči pacientovi 

bude porušen smluvní vztah dle § 2913 NOZ.162 Z této skutečnosti pak plyne, že 

nejrelevantnější odpovědností bude odpovědnost smluvní, ovšem na pacientovi-žalobci 

bude, v jakém odpovědnostním režimu bude uplatňovat své nároky, v praxi se však 

                                     
159 Konsolidovaná verze důvodové zprávy k občanskému zákoníku. [online].  2013 [cit. 2016-08-2]. 
Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-
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160 srov. např. nález sp. zn. I. ÚS 312/05 
161SZTEFEK, Martin. [online].  2014 [cit. 2016-08-2]. Dostupné z: 
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162 DOLEŽAL, Adam a Tomáš DOLEŽAL. Praktické dopady nového občanského zákoníku na 
provozování lékařské praxe. Praha: Bofia medical, 2014. s. 20 ISBN 978-80-87996-00-3. 
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budeme nejčastěji setkávat s odpovědností smluvní.163 Nesmíme však opomenout § 81 

NOZ, které dává žalobcům možnost žalovat zdravotnické zařízení za porušení 

smluvního vztahu, ale též za porušení zákonné povinnosti.164 K této problematice se 

pojí ustanovení § 2645 NOZ165, které stanoví, že poskytovatel provádějící péči v rámci 

svého povolání nebo předmětu činnosti se zavazuje ho provést podle smlouvy, s péčí 

řádného odborníka de lege artis. Jelikož péče o zdraví se poskytuje jako plnění ze 

smlouvy, bude jakékoliv porušení tohoto ustanovení v režimu § 2913 NOZ.166 

Mimo tři výše uvedené obecné právní důvody vzniku povinnosti nahradit škodu, 

obsahuje NOZ celou řadu dalších zvláštních případů (speciálních skutkových podstat) 

povinnosti náhradit škodu. Pro zdravotnické právo a poskytovaní zdravotní péče jsou 

však relevantní dva zvláštní typy - škoda způsobená vadou věci (§ 2936 NOZ) a škoda 

způsobená informací nebo radou (§ 2950 NOZ).167 Pokud se máme zmínit o prvním ze 

dvou zvláštních typů, je nutno si připomenout úpravu SOZ, která obsahovala úpravu v § 

421a.168 Podle SOZ existovala absolutní objektivní odpovědnost za výsledek pro toho, 

kdo při poskytování zdravotních služeb použil věc související s léčebným procesem.169 

Této povinnosti se poskytovatel zdravotních služeb nemohl zprostit, i přesto, že jeho 

postup byl zcela v souladu s postupem lege artis, pokud díky povaze přístroje, nástroje, 

nebo léku vznikla pacientovi škoda na zdraví a poskytovatel za tuto škodu vždy 

odpovídal.170 Ustanovení bývalého § 421a bylo tedy pro poskytovatele zdravotních 
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166 Konsolidovaná verze důvodové zprávy k občanskému zákoníku. [online].  2013 [cit. 2016-08-2]. 
Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-
verze.pdf s. 528 
167 VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 1. 
Praha: Leges, 2014. s. 67 Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-045-1 
168 §421a odst. 1 a 2 SOZ: „Každý odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v 
povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito. Této odpovědnosti se nemůže 
zprostit.“ „Odpovědnost podle odstavce 1 se vztahuje i na poskytování zdravotnických, sociálních, 
veterinárních a jiných biologických služeb.“ 
169 MACH, Jan. [online]. 2014 [cit. 2016-08-03] Dostupné z: http://www.zdravotnicke-pravo.cz/0045-
odpovednost-za-skodu-zpusobenou-veci-pristrojem-nastrojem-lekem-podle-noveho-obcanskeho-
zakoniku 
170 Tamtéž. 
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služeb poměrně nespravedlivé, neboť i při naprosto správném postupu, ve snaze pomoc 

pacientovi s nejlepším vědomím a svědomím mohl poskytovatel čekat, že bude nucen 

uhradit škodu, pokud soud v rámci občanskoprávního sporu uzná, že újma na zdraví 

byla způsobena povahou věci. Takové rozhodnutí například judikoval NS ve svém 

rozhodnutí ze dne 25. 10. 2006 sp. zn. 25 Cdo 1129/2005.171 Pacientům byla tak dána 

silná zbraň, proti které se poskytovatel zdravotnického zařízení mohl jen těžko bránit. 

NOZ však opustil tento princip absolutní objektivní odpovědnosti ve své úpravě a 

nahradil ho ustanovením § 2936 NOZ - škoda způsobená vadou věci.172 Samotná 

důvodová zpráva k NOZ nám vysvětluje, z jakého důvodu došlo k principiální změně a 

upuštění od § 421a: „Toto ustanovení představuje v současné době nedůvodnou zátěž 

pro ty, kdo neporuší právní povinnost a naopak postupují s plnou profesionalitou a 

podle zásad svého povolání (lege artis); tím spíš, že dnes jsou vztahy mezi soukromými 

osobami co do povahy kvalitativně odlišné od těch, jaké podle představ někdejšího 

zákonodárce měly být mezi občany a socialistickými organizacemi. Navrhuje se proto 

omezit povinnost k náhradě škody jen na případy, kdy škodu způsobila vada věci použité 

při plnění.“173 Vznikne-li tedy dnes pacientovi škoda v důsledku toho, že byl použit 

vadný nástroj (věc), nepoužije se obecná skutková podstata k povinnosti náhrady újmy, 

ale zvláštní skutková podstata obsažená v § 2936 NOZ, která je založena jen na těžce 

                                     
171 Nejvyšší soud tehdy konstatoval, že okolností, jež má původ v povaze věci, je tlak na míchu v 
důsledku působení drátěné kličky užité při lékařském zákroku. Pacient tehdy utrpěl při operaci páteře 
poškození míchy s trvalými následky spočívajícími v těžké poruše hybnosti všech končetin – spastické 
kvadruparéze a v těžké poruše vyprazdňování. Operující lékaři zvolili správný způsob operace s použitím 
tzv. drátěných kliček, který byl u žalobce trpícího vrozenou vadou páteře jediným řešením, a všechny 
výkony provedli standardním způsobem v souladu s dostupnými poznatky vědy. K poškození míchy 
došlo při podsouvání pravé drátěné kličky pod oblouky prvního a druhého krčního obratle, neboť 
vzhledem k anatomickým dispozicím pacienta klička začala míchu utlačovat. Lékaři vyjmuli drátěné 
kličky bezprostředně po zjištění, že utlačují míchu. Soudy případ uzavřely tak, že operace byla správně 
indikována i správně provedena, byla však spojena s rizikem, že právě při podsouvání drátěné kličky pod 
oblouk obratle může dojít k poškození míchy. Požadavkům lege artis odpovídalo i to, že klička se 
zasouvala do páteřního kanálu prakticky naslepo, protože pod oblouk obratle není vidět. Přes nesporně 
správný postup všech lékařů ve snaze maximálně pomoci pacientovi, bylo nakonec povinností 
poskytovatele zdravotních služeb nahradit pacientovi škodu, a to odškodnění bolesti a ztížení 
společenského uplatnění, protože škoda na zdraví vznikla povahou použité věci bez ohledu na skutečnost, 
že věc byla použita správně, indikovaně a postup byl lege artis. 
172 MACH, Jan. [online]. 2014 [cit. 2016-08-04] Dostupné z: http://www.zdravotnicke-pravo.cz/0045-
odpovednost-za-skodu-zpusobenou-veci-pristrojem-nastrojem-lekem-podle-noveho-obcanskeho-
zakoniku  
173 Konsolidovaná verze důvodové zprávy k občanskému zákoníku. [online].  2013 [cit. 2016-08-2]. 
Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-
verze.pdf s. 574  



 48 

zprostitelné objektivní odpovědnosti.174 Za škodu způsobenou vadou přístroje tedy bude 

odpovídat poskytovatel zdravotnického zařízení pouze, pokud byla věc použita 

nesprávným způsobem – non lege artis a způsobí tak újmu na zdraví, nebo zanedbá 

dohled nad ošetřováním příslušné věci a dojde tak na základě takového zanedbání 

k újmě na zdraví.175 Pokud byl výrobek vadný a vznikla skutečně újma na zdraví, 

pacient má nárok na náhradu nemajetkové újmy vůči poskytovateli zdravotnického 

zařízení, nicméně pak může následně uplatňovat nárok na náhradu škody vůči výrobci 

věci.176 Je třeba ale zmínit, že pacient, který byl poškozen takovým přístrojem, bude 

nucen prokázat vadu u konkrétního zdravotnické přístroje, tedy vada nesmí být pouze 

hypotetická či pravděpodobná177, ale také bude potřeba prokázat příčinnou souvislost 

mezi vadným zdravotnickým přístrojem a škodní událostí.178  

Další ze dvou zvláštních odpovědností je povinnost k náhradě újmy způsobené 

nesprávnou informací nebo radou dle § 2950 NOZ. Odpovědnost založená na objektivní 

odpovědnosti, tedy bez nutnosti zavinění, neobsahující navíc možnost liberace.179 

V souvislosti s tímto se dá předpokládat, že ve vztahu lékaře a pacienta dojde k aplikaci 

výše uvedeného ustanovení, pokud by rada či informace představovala postup non lege 

artis, neboť v opačném případě by byla odpovědnost lékaře uměle rozšiřována, nelze 

proto v této souvislosti dotčené ustanovení vykládat extenzivně.180 

 

                                     
174 VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 1. 
Praha: Leges, 2014. s. 99 Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-045-1 
175 MACH, Jan. [online]. 2014 [cit. 2016-08-03] Dostupné z: http://www.zdravotnicke-pravo.cz/0045-
odpovednost-za-skodu-zpusobenou-veci-pristrojem-nastrojem-lekem-podle-noveho-obcanskeho-
zakoniku  
176 MACH, Jan. [online]. 2014 [cit. 2016-08-03] Dostupné z: http://www.zdravotnicke-pravo.cz/0045-
odpovednost-za-skodu-zpusobenou-veci-pristrojem-nastrojem-lekem-podle-noveho-obcanskeho-
zakoniku  
177 Rozhodnutí Soudního dvora EU rozhodnutích C-503/13, C-504/13, zabývající se odpovědností za 
potenciální vadu medicínského přístroje v souvislosti se směrnicí 85/374, která byla transponována do 
našeho právního řadu a vtělena do ustanovení §2938 NOZ. 
178VALTROVÁ, Michaela. [online]. 2015 [cit. 2016-08-03] Dostupné z: 
http://www.epravo.cz/top/clanky/nektere-otazky-ohledne-odpovednosti-vyrobce-a-notifikovanych-osob-
v-pripade-implantibilnich-zdravotnickych-prostredku-97728.html 
179 VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 1. 
Praha: Leges, 2014. s. 97 Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-045-1 
180 VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 1. 
Praha: Leges, 2014. s. 98 Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-045-1 
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3.3. Trestněprávní odpovědnost při poskytování zdravotní péče 

Jak již bylo několikrát zmíněno, trestněprávní odpovědnost spadá do odvětví 

veřejného práva a jedná se o krajní prostředek státu, poslední možnost, kterou stát 

použije, pokud nebude možno využít nižších prostředků. Je označováno jako prostředek 

ultima ratio. Není sporu, že v rámci poskytování zdravotní péče se jedná o nejcitlivější 

oblast a je snaha ji uplatňovat jen v nejzávažnějších případech. Je nutné připomenout, že 

trestní právo není pouze prostředkem ultima ratio, tedy prostředkem, který použijeme, 

jen pokud nelze použít nižších prostředků, ale je důležitým faktorem pro rozhodování o 

občanskoprávních, pracovněprávních a i někdy správněprávních sankcí, neboť právě 

díky trestnímu procesu bývá zjištěno, zda bylo jednání protiprávní či nikoliv. Je-li 

zdravotnický pracovník např. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví 

z nedbalosti, je výrok trestního soudu dostatečným podkladem pro rozhodnutí o náhradě 

škody v občanskoprávním řízení. Je však nutné si uvědomit, že občanskoprávní řízení je 

samostatným řízením, u kterého de facto nezáleží na rozhodnutí trestního soudu, neboť 

skutečnost, že byl zdravotní pracovník-obžalovaný zproštěn viny ještě neznamená, že 

jednání nebylo protiprávní v občanskoprávní sféře. Tedy, rozhodnutí trestního soudu o 

vině je nepopíratelným důkazem toho, že došlo k protiprávnímu jednání, avšak není 

důkazem, že toto jednání naplnilo skutkovou podstatu ustanovení NOZ o odpovědnosti. 

V nadcházející časti této kapitoly si rozebereme více institut trestní odpovědnosti, 

nicméně otázku zásad obsažených v § 12 – zásadu zákonnosti a zásadu subsidiarity 

trestní represe hlavy druhé TZ, která pojednává o trestní odpovědnosti a pojmu 

společenské škodlivosti si již nebudeme rozebírat, neboť jsme se o ní podrobně zmínili 

v kapitole 1.2.2.3.  

Trestní odpovědnost je institut trestního práva hmotného, který TZ ve své úpravě 

nijak nedefinuje, přesto je po něm pojmenována celá druhá hlava TZ. Stejně jako v § 12 

odst. 2 TZ, můžeme pojem trestní odpovědnost nalézt v ustanovení o trestném činu: „K 

trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní 

zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti“.181 Z ustanovení je patrné, že TZ 

pojednává o kategorii zavinění, která je nezbytnou součástí trestní odpovědnosti a 

                                     
181 §13 odst. 2 TZ 
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skládá se ze dvou složek. Jak jsme již obecně popsali v kapitole 3.1.1, která pojednávala 

o obecných předpokladech právní odpovědnosti, zavinění je hlavní podmínkou pro 

naplnění trestněprávní odpovědnosti, která je předpokladem pro vyvození subjektivní 

odpovědnosti, tedy odpovědnosti pachatele za spáchání trestného činu.182 Jak bylo výše 

uvedeno, zavinění se skládá ze dvou složek, které nám určují, zda došlo k jednání 

úmyslnému nebo nedbalostnímu. Složka rozumová zachycuje pachatelovo vnímání 

objektivní reality a složka volní zahrnuje chtění a srozumění pachatele se způsobením 

negativního následku. Zavinění lze proto obecně definovat jako vnitřní (psychický) 

vztah člověka ke skutečnosti, která zakládá trestní odpovědnost.183 Právě díky 

přítomnosti takového vztahu pojímáme trestní odpovědnost jako odpovědnost 

subjektivní. Se složkami rozumovou a volní se pojí dva základní typy zavinění, a to 

zavinění úmyslné dle § 15 TZ a zavinění z nedbalosti dle § 16 TZ. K rozlišení obou 

základních typů zavinění nám dopomáhá skutečnost, zda je přítomna složka volní. 

Pokud tomu tak je, jedná se o úmyslné zavinění, naopak v případě chybějící složky 

volní se jedná o nedbalostní zavinění.184  

Úmyslný trestný čin je spáchaný ve formě přímého úmyslu, jestliže pachatel 

chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný 

takovým zákonem185, přičemž u nepřímého úmyslu pachatel věděl, že svým jednáním 

může ohrozit nebo porušit zákonem chráněný zájmem, a pro případ, že jej způsobí, 

s tím byl srozuměn.186 Představovaná složka úmyslu zahrnuje představu rozohdující 

skutečností alespoň jako možných, volní složka vůli je vyvolat vlastním jednáním.187 Je-

li podmínkou pro vznik trestní odpovědnosti zaviněné úmyslné jednání, postačí, bude-li 

splněna jedna ze shora uvedených forem úmyslu, tedy nejen přímý úmysl, ale i úmysl 

                                     
182  SOVOVÁ, Olga. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011. s. 181 
Praktik (Leges). ISBN 978-80-87212-72-1 
183 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 344 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8 
184 NOVOTNÝ, Oto, Tomáš GŘIVNA, Pavel ŠÁMAL a Rudolf VOKOUN. Trestní právo hmotné. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. s. 110 ISBN 978-80-7357-509-0 
185 § 15 odst. 1 písm a) TZ 
186 § 15 odst. 1 písm b) TZ 
187 SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK a Dagmar CÍSAŘOVÁ. Základy trestní odpovědnosti: systém 
českého trestního práva. Vyd. 1., (Jako Základy trestní odpovědnosti vyd. 2.). Praha: Orac, 2003. s. 280 
ISBN 80-861-9974-6 
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nepřímý.188 Například pro trestný čin vraždy dle § 140 TZ je vyžadováno zavinění 

úmyslné, přičemž vraždy se dopustí nejen ten, který chce druhého zabít, ale také ten, 

jehož primárním cílem nebylo někoho zabít, ale svým jednáním může vyvolat takové 

následky, a pro případ, že se tento následek stane, je s tím srozuměn.189 Zdravotník se 

například dopustí na pacientovi vraždy ve formě nepřímého úmyslu, když mu podává 

neindikovaný lék heparin190, a to v úmyslu vyvolat riskantní situaci (a svoje vzrušení 

z jejího nastalého řešení), když ví, že tato situace nemusí být účinně vyřešena, a pro 

případ, že dojde ke smrti pacienta, je s tím smířen.191 

Jak jsme si již uvedli výše, druhou z forem zavinění je nedbalost, kterou TZ dále 

dělí na vědomou dle § 16 odst. 1 písm. a) a nevědomou dle § 16 odst. 1 písm. b). 

Nedbalost lze charakterizovat jako pachatelovo zanedbání povinné opatrnosti způsobit 

nezamýšlený výsledek, tedy skutečnosti, které jeho čin podle zákona charakterizují.192 

V medicíně se v trestněprávní rovině ve většině případech setkáváme s nedbalostní 

formou zavinění, a to jak v případě vědomé či nevědomé nedbalosti. Předpokladem pro 

zavinění z nedbalosti je pak vědomost pachatele o možnosti, že svým jednáním způsobí 

trestněprávně relevantní následek, nebo u něho taková vědomost není, ale v při 

zachování určité míry opatrnosti by měla být.193 Jak uvádí Sovová, ve zdravotnictví se 

vyskytují případy, kdy měl zdravotník vědět o určité povinnosti, např. jak nakládat 

s určitým lékem a látkou, avšak nebyl proškolen a tedy vědět nemohl.194 Pokut tedy 

lékař postupoval s vědomím, že jeho jednání je v souladu s postupem lege artis, přičemž 

                                     
188 15 odst. 2 TZ 
189 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 345 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8 
190 srov. Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1334/2008, zabývající se dokazováním subjektivní 
odpovědnosti a úmyslného zavinění. Doktor indikoval pacientům lék heparin a byl pravomocně 
odsouzen. Proti pravomocnému rozsudku podal doktor dovolání, kterým se zabýval nejvyšší soud, kdy 
dovolání odmítl a potvrdil napadené pravomocné rozhodnutí. Soud se mimo jiné zabýval složkami 
zavinění a určováním subjektivní odpovědnosti a jejího dokazování. 
191 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 345 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8 
192 SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK a Dagmar CÍSAŘOVÁ. Základy trestní odpovědnosti: systém 
českého trestního práva. Vyd. 1., (Jako Základy trestní odpovědnosti vyd. 2.). Praha: Orac, 2003. s. 289 
ISBN 80-861-9974-6 
193 SOVOVÁ, Olga. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011. s. 180 
Praktik (Leges). ISBN 978-80-87212-72-1 
194 SOVOVÁ, Olga. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011. s. 181 
Praktik (Leges). ISBN 978-80-87212-72-1 
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tomu tak nebylo a on si nebyl vědom toho, že tím poškozuje např. pacientovo zdraví, 

bude naplněna subjektivní stránka ve formě nevědomé nedbalosti.195  

Speciální formou nedbalostního zaviněného jednání je tzv. hrubá nedbalost, 

která není samostatnou kategorií a zvláštním druhem nedbalosti, ale jedná se o vyšší 

stupeň intenzity, respektive vyjádření vyšší míry nedbalosti. Typické pro hrubou 

nedbalost je, že pachatelovo jednání svědčí o zřejmé bezohlednosti  k zájmu chráněným 

trestním zákonem.196 Speciální forma nedbalosti se uplatní zejména při porušení 

důležité povinnosti vyplývající zejména ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce 

nebo uložené podle zákona.197 

O problematice prokazování zavinění v souvislosti s poskytováním zdravotní 

péče, ať už ve formě úmyslu či nedbalosti je vedeno mnoho sporů, neboť často se mezi 

mezi znalci z oboru medicíny a právníky zabývajícími se zdravotnickým právem vedou 

mnohé diskuze. Dle Macha jsou velice časté případy, kdy nebylo zavinění ze strany 

lékaře prokázáno, neboť sice k určité chybě při výkonu lékařského povolání dojde, ať 

již k diagnostické, nebo k manuální chybě, ale postup lékaře není možný hodnotit jako 

zaviněný.198 Tedy pokud není zavinění jednoznačné prokázáno, nemůže být lékař 

odpovědný trestněprávně. V případě zkoumání, zda došlo k zaviněnému jednání je 

v lékařských sporech stěžejním důkazem znalecký posudek, kdy odpovědi na otázky, 

zda lékař mohl a měl vědět, jsou dosti rozdílné.199 Touto problematikou se nejednou 

zabýval NS ČR, který v problematice znaleckých posudků zahrál pozitivní roli. NS ČR 

ve své uznávaném judikátu 200 ukládá, že soud musí vycházet z hodnocení práce lékařů 

z pohledu tzv. ex ante, tedy jak se stav jevil v době, kdy bylo rozhodováno o dalším 

postupu, nikoli z pohledu ex post, kdy výsledek je již znám. Zdůrazňuje také potřebu 

brát v úvahu konkrétní podmínky a objektivní možnosti, za kterých lékař rozhodoval o 

                                     
195 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 348 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8 
196 SOVOVÁ, Olga. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011. s. 181 
Praktik (Leges). ISBN 978-80-87212-72-1 
197 SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK a Dagmar CÍSAŘOVÁ. Základy trestní odpovědnosti: systém 
českého trestního práva. Vyd. 1., (Jako Základy trestní odpovědnosti vyd. 2.). Praha: Orac, 2003. s. 299 
ISBN 80-861-9974-6 
198 MACH J., Lékař a právo, praktická příručka pro lékaře, Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, s. 56, 
ISBN 978-80-247-3683-9 
199 Tamtéž. 
200 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR vydané dne 22. 3. 2005 sp. zn. 7 Tdo 219/2005 
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dalším postupu a pracoval. Pokud znalec, který hodnotí práci lékaře, tyto skutečnosti 

nezná, nemůže jeho práci hodnotit. Soudní znalec by měl pokud možno znát i názor 

přednosty kliniky nebo primáře oddělení, jak celý případ, který je posuzován, hodnotí, 

byť se sám třeba na  poskytování lékařské péče v posuzovaném  případě nepodílel.201 

3.4. Vztah mezi občanskou a trestní odpovědností ve zdravotnictví 

V předchozích kapitolách jsme si vylíčili hlavní rozdíl mezi odpovědností 

v různých právních odvětvích, přičemž jsme se již několikrát zmínili, že jediné 

protiprávní jednání může dát vzniknout několika sekundárním povinnostem 

(odpovědnostním vztahům). Každá tato odpovědnost bude řešena v nezávislém 

procesním řízení. Ovšem z hlediska odpovědnosti občanské a trestní bývá zásadou, že 

občanskoprávní nárok, např. nárok na odčinění nemajetkové újmy, je projednáván 

v rámci adhezního řízeni. Jako adhezní řízení se označuje v právu takové řízení, které 

by bylo možno vést samostatně, avšak protože je souběžně vedeno jiné (hlavní) řízení, 

lze věc projednat s nižšími procesními náklady v jeho rámci. V trestním řízení se tento 

pojem používá pro označení řízení o uplatněném nároku na náhradu škody nebo 

nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení 

získaného trestným činem. Dle § 43 odst. 3 TŘ má poškozený, který má proti 

obviněnému nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy způsobené trestním činem 

právo žádat, aby soud uložil obžalovanému v odsuzujícím rozsudku povinnost nahradit 

majetkovou újmu – škodu, nebo nemajetkovou újmu. Nárok dle TŘ musí být uplatněn 

včas.202  

Není však vždy zásadou, že pokud bude pachatel trestného činu odsouzen za 

trestný čin, tak bude odpovědný z hlediska občanskoprávního a naopak. Způsobeno je 

to hlavně zásadou volného hodnocení důkazy, k němuž v rámci jednotlivých řízení 

dochází současně s odrazem silné kontradiktornosti občanskoprávního řízení. 203 Tato 

                                     
201 MLČOCH, Z., Soudní znalec z oborou zdravotnictví [online]. 12. 8.2015 [cit. 2016-8-6]. Dostupné 
z:http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/medicina/administrativa/soudni-znalec-v-oboru-zdravotnictvi-
posuzovani-odpovednosti-lekare-a-jeho-lege-artis-postupu-prava-znalcu  
202 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní: vyd. podle stavu k 1. 4. 2013 včetně změn vyplývajících ze 
zákona č. 45/2013 Sb., Praha: Leges, 2010-.Student (Leges). ISBN 978-80-87576-44-1. 
203 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 330 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8 
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zásada se promítá ve vázanosti soudu k důkazům a tvrzením provedených účastníky 

řízení. Soud totiž zásadně jiné než ty navržené sám neprovádí. Občanský soudní řád 

však zásadu volného hodnocení důkazů ke vztahu k trestnímu právu modifikuje. OSŘ 

totiž stanoví, že soud je vázán rozhodnutím příslušných orgánů o tom, že byl spáchán 

trestný čin, přestupek nebo jiný správný delikt postižitelný podle zvláštních předpisů, a 

kdo jej spáchal.204 Pokud bude lékař uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví, 

pak bud civilní soud vázán tímto rozsudkem a žalobce (pacient) ho bude uplatňovat vůči 

nemocnici, která bude na straně žalované.205 V opačném případě, pokud by byl lékař 

zproštěn trestní odpovědnosti, civilní soud není touto skutečností vázán, proto nelze 

vyloučit, že civilní soud v řízení o odčinění nemajetkové újmy shledá a zaváže 

zdravotnické zařízení, jehož byl lékař zaměstnancem, k odčinění takové nemajetkové 

újmy.206 Toto ovšem se zřetelem k § 134 odst. 2 OSŘ nelze brát izolovaně, neboť soud, 

jak bylo výše napsáno, je vázán rozhodnutím trestního soudu o tom, že byl spáchán 

trestný čin, ale musí vycházet též z jiných rozhodnutí v trestním řízení a dbát toho, aby 

nedošlo při jeho rozhodovací činnosti k rozporu s rozhodnutím trestního soudu.207 

Zákonodárce totiž předpokládá, že v pokud bude probíhat trestní řízení, jehož fáze se 

rozděluje do přípravného řízení a samotného řízení před soudem, bude skutkový stav 

věci, tedy zda se protiprávní jednání stalo či ne, dobře zjištěn, a proto z takového 

zjištění může občanskoprávní soud vycházet.  

  

                                     
204 §135 odst. 1 OSŘ 
205 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 330 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8 
206 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 331 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8 
207 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 331 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8 
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4. Vybrané trestné činy nejčastěji se vyskytující při 

poskytování zdravotní péče 

Trestní zákoník obsahuje obecnou a zvláštní část. Obecná část hovoří o 

působnosti trestního zákona, trestní odpovědnosti, okolnostem vylučujícím 

protiprávnost, zániku trestní odpovědnosti, trestních sankcích aj. Zvláštní část pak 

obsahuje skutkové podstaty jednotlivých trestných činů. Trestné činy jsou rozděleny 

celkem do třinácti hlav.  Za trestné činy ve zdravotnictví můžeme označit trestné činy 

páchané uvnitř systému poskytování zdravotních služeb a v souvislosti s nimi. Trestní 

zákon ve své zvláštní části neobsahuje speciální skutkové podstaty, kterých by se mohli 

dopustit pouze poskytovatelé zdravotní péče, proto je nutné použít takové skutkové 

podstaty, které pokryjí společenské vztahy, u nich se vyžaduje trestněprávní ochrana 

stejných zájmů jako ve zdravotnictví.  

Skutkovou podstatou trestného činu je souhrn znaků, charakterizujících 

jednotlivé trestné činy. Tyto znaky musíme hledat v obecné a zvláštní části TZ, které 

tvoří nerozlučný celek, a v níž je jen z důvodu hospodárnosti vyděleno, co je pro trestné 

činy nebo jejich větší skupiny společné.208 Těmito znaky jsou: objekt, objektivní 

stránka, subjekt (pachatel), subjektivní stránka. Skutkové podstaty jsou zejména 

charakterizovány tím, že určují společenské vztahy, zájmy a hodnoty chráněné 

zákonem, proti nimž trestný čin směřuje.209 

Co se týče skutkových podstat, zdravotničtí pracovníci mají díky své odborné 

znalosti z hlediska trestního práva postavení speciálních subjektů. Trestné činy ve 

zdravotnictví, kterých se dopouštějí zdravotničtí pracovníci, můžeme pracovně rozdělit 

do dvou skupin. V první skupině budou takové trestné činy zdravotnických pracovníků, 

při jejichž páchání mají zdravotničtí pracovníci zvláštní postavení a těchto činů se 

mohou dopustit jen v souvislosti s výkonem svého povolání, nebo se na ně vztahuje 

kvalifikovaná skutková podstata trestného činu. Jedná se tedy o speciální subjekty 
                                     
208 SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK a Dagmar CÍSAŘOVÁ. Základy trestní odpovědnosti: systém 
českého trestního práva. Vyd. 1., (Jako Základy trestní odpovědnosti vyd. 2.). Praha: Orac, 2003. s. 75 
ISBN 80-861-9974-6 
209 SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK a Dagmar CÍSAŘOVÁ. Základy trestní odpovědnosti: systém 
českého trestního práva. Vyd. 1., (Jako Základy trestní odpovědnosti vyd. 2.). Praha: Orac, 2003. s. 80 
ISBN 80-861-9974-6 
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trestného činu, které vyžadují zvláštní vlastnosti pachatele nebo jeho zvláštní postavení 

či způsobilost.210 Sem budou patřit např. trestné činy proti životu a zdraví, trestný čin 

neposkytnutí pomoci a poškozování cizích práv. Dále trestné činy, jejichž následkem 

není přímé porušení fyzické stránky člověka, např. trestné činy proti pořádku ve věcech 

veřejných, z kterých přichází v úvahu trestný čin křivé vypovědi a nepravdivého 

znaleckého posudku a trestný čin padělání a vystavování nepravdivých lékařských 

zpráv, posudků a nálezů. 

Druhou skupinu trestných činů budou tvořit takové, při jejichž páchání mají 

zdravotničtí pracovníci stejné postavení jako kterýkoli jiný pachatel, na první pohled se 

zdravotnickým povoláním nesouvisí, přesto k jejich páchání při výkonu zdravotnického 

povolání dochází. Do této skupiny můžeme zařadit například trestný čin podvodu dle 

ustanovení § 209 TZ. 

Většina trestných činů souvisejících s jednáním zdravotních pracovníků se 

vyznačuje nedbalostní formou zavinění, neboť nelze hovořit o situacích, vyvolávajících 

v pachateli rozhodnutí spáchat kriminální čin. Většina případů bude právě formou 

nedbalosti, kdy se lékař na základě vnějších ingerencí a okolností bude dopouštět 

takových excesů, které naplní nedbalostní skutkovou podstatu určitého trestného činu. 

Takovými ingerencemi může být únava, nedostatek času, tlak okolí, patřičná 

nekvalifikovanost, nebo organizační a komunikační problémy mezi zdravotními 

pracovníky samotnými.211  

V nadcházejících kapitolách se tedy zaměříme a popíšeme nejčastější trestné 

činy ve zdravotnictví, kterých se zdravotničtí pracovníci dopouštějí vůči pacientům 

v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče.  

 

 

                                     
210 SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK a Dagmar CÍSAŘOVÁ. Základy trestní odpovědnosti: systém 
českého trestního práva. Vyd. 1., (Jako Základy trestní odpovědnosti vyd. 2.). Praha: Orac, 2003. s. 261 
ISBN 80-861-9974-6 
211 STOLÍNOVÁ, Jitka a Jan MACH. Právní odpovědnost v medicíně. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: 
Galén, 2010. S. 162 -163 Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7262-686-1  
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4.1. Zásah do tělesné integrity 

Zdravotničtí pracovníci se při výkonu svého povolání mohu dopustit řady 

trestných činů, přičemž bezesporu nejčastějšími budou trestné činy související se 

zásahem do tělesné integrity. Zdravotničtí pracovníci se mohou takových trestných činů 

dopustit bud provedením zákroků non lege artis, popřípadě provedením zákroku bez 

souhlasu pacienta, nebo proti jeho vůli. Nejčastěji jsou zdravotní pracovníci stíháni pro 

trestné činy proti živou a zdraví, což vyplývá z povahy jejich práce, kdy případná 

nedbalost vede k poškození života a zdraví. Úmyslného zavinění se zdravotničtí 

pracovníci dopouštějí zcela výjimečně.212  

4.1.1. Ublížení na zdraví z nedbalosti, těžká újma na zdraví z nedbalosti 

Zdraví a život patří mezi nejzákladnější přirozená práva, která chrání nespočet 

právních předpisů v národním a mezinárodním měřítku. Toto osobností právo je však 

nejvíc ohrožováno právě při poskytování zdravotní péče, přičemž nejčastěji je 

ohrožováno zdraví člověka. Zákroky v oblasti zdravotní péče směřují převážně ke 

zlepšení nebo ochraně života, avšak tyto hodnoty bývají právě nejvíce ohrožovány. 

Nejčastěji se tedy zdravotní pracovníci svým postupem – neprovedením zákroku lege 

artis dopustí trestného činu ublížení na zdraví. 

Trestní zákon ve své zvláštní části rozlišuje dva stupně ublížení na zdraví. Nižší 

stupeň trestní zákon označuje jako prosté ublížení na zdraví, vyšší stupeň jako těžkou 

újmu na zdraví. Ublížením na zdraví se rozumí takový stav záležející v poruše zdraví 

nebo jiné onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí 

znesnadňuje, nikoliv jen po krátkou dobu.213 Na základě ustálené soudní praxe takové 

omezení musí v obvyklém způsobu života trvat nejméně sedm dní, přičemž pracovní 

neschopnost pro určování takového omezení je nezbytným, ale není jediným 

kritériem.214 Těžká újma na zdraví je definována jako „vážná porucha zdraví nebo 

vážné onemocnění spočívající ve zmrzačení, ztrátě nebo podstatném snížení pracovní 

způsobilosti, ochromení údu, ztrátě nebo podstatném oslabení funkce smyslového 

                                     
212 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 352 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8 
213 §122 odst. 1 TZ 
214 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 31.10.1985, sp. zn. Tpjf 24/85 (R 16/86) 
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ústrojí, poškození důležitého orgánu, zohyzdění, vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, 

mučivých útrapách nebo delší dobu trvající poruše zdraví.“215 Často nastává situace, 

kdy zdravotník svým protiprávním jednáním naplní skutkovou podstatu trestného činu 

ublížení na zdraví, ale po nějakém časovém úseku se stav pacienta zhorší a je 

prokazatelná příčinná souvislost mezi touto změnou, nelze přikládat tuto kvalifikovanou 

skutkovou podstatu zdravotníkovi, neboť nemohl očekávat, nebo předpokládat, že 

takový následek nastane. 

Trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti se dopustí ten, kdo porušil 

důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce 

nebo uloženou mu podle zákona.216 V případě zdravotních pracovníků se projevuje 

často negativní tendence pokládat každé porušení povinnosti zdravotnickým 

pracovníkem za případ porušení důležité povinnosti vyplývající z jeho povolání. Není 

tedy možné chápat každé pochybení zdravotního pracovníka jako postup non lege 

artis.217 Porušená povinnost musí byt skutečně důležitá, tedy taková, jejímž porušením 

hrozí nebezpečí pro lidský život nebo zdraví.218  

Pokud lékař svým zákrokem provedeným non lege artis způsobí těžkou újmu na 

zdraví z nedbalosti, bude jeho jednání kvalifikováno dle § 147 odst. 1 TZ, popřípadě 

odst. 2 pokud poruší důležitou povinnost, kterou jsme si specifikovali výše. Jako 

názorný příklad takového trestného činu lze uvést jednání lékaře, kdy byla pacientovi 

omylem odebrána zdravá ledvina.219 Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí potvrdil 

rozsudek první a druhé instance, který zdravotníky shledal vinnými a pravomocně je 

odsoudil, neboť jeden z odsouzeních zdravotníků označil ve zdravotnické dokumentaci 

špatnou ledvinu a lékař, který operaci prováděl, se řídil jen touto poznámkou, přičemž 

ve zdravotní dokumentaci byla mnohokrát uvedena ledvina správná a on mohl 

                                     
215 § 122 odst. 2 TZ 
216 § 148 odst. 1 TZ 
217 STOLÍNOVÁ, Jitka a Jan MACH. Právní odpovědnost v medicíně. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: 
Galén, 2010. S. 162 -163 Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7262-686-1 
218 Pojem důležité povinnosti definoval Nejvyšší soud tak, že „porušení důležité povinnosti nelze 
spatřovat v jakémkoli porušení předpisů majících vztah k bezpečnosti života a zdraví, nýbrž je takových, 
jejichž nedbání podle obecné zkušenosti značnou měrou zvyšuje možnost ublížení na zdraví….vzhledem k 
významu daného ustanovení vůbec i k vzhledem k situaci, v níž byl trestný́ čin spáchán.“ 
219 BERAN, K. Trestní odpovědnost lékaře za chybu při ošetření pacienta. Trestněprávní revue. 
2006, č. 1, s. 10-18 
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vzhledem ke stupni své odbornosti s patřičnou opatrností a ke všem okolnostem zjistit, 

že zdravotník, který prováděl zápis do zdravotní dokumentace, provedl chybný zápis.220  

4.1.2. Usmrcení z nedbalosti 

Skutková podstata trestného činu usmrcení z nedbalosti postihuje nedbalostní 

způsobení smrti, tedy nejedná se o jednání pachatele, který by měl v úmyslu svým 

jednáním způsobit druhému smrt těžkou újmu na zdraví ani ublížení na zdraví. 

Objektivní stránka skutkového činu záleží na způsobení smrti jiného, přičemž nezáleží 

jakými prostředky tohoto bylo dosaženo.221 Na rozdíl od pojmu „zabití“ pojem 

„usmrcení“ lépe charakterizuje danou situaci, kdy pachatel trestného činu nechtěl svým 

jednáním způsobit smrt, ale dopustil se porušení důležité povinnosti, byť nechtěně, a 

způsobil tak smrt člověka. Pojem usmrcení byl tedy použit z hlediska chápání široké 

veřejnosti, aby bylo pochopeno, že smrt nastala dle nedbalostního jednání pachatele a 

došlo tak k odlišení od vraždy a jiných úmyslných trestných činů.222  

Trestní zákon stejně jako u předchozích výše uvedených skutkových podstat 

rozlišuje, zda při jednání pachatele došlo v důsledku porušení důležité povinnosti 

vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, uložené dle zákona, či 

nikoliv.223 Takovou povinností lékaře je postupovat v souladu s postupem lege artis. 

Vyšší trestní sazba je pak stanovena, pokud k usmrcení došlo v důsledku hrubého 

porušení zákonů o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce nebo dopravy anebo 

hygienických zákonů. V případě poskytování zdravotní péče tomu bude porušení 

hygienických zákonů, především zákona o ochraně veřejného zdraví224. K dalšímu 

důležitému porušení povinnosti lékaře při poskytování zdravotní péče dle Grecíka může 

nastat např. při nedostatečném zajištění odborné péče, nedostatek odborných znalostí a 

                                     
220 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.5.2004, sp.zn. 7 Tdo 486/2004 
221 srov. viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 1. 2008, sp. zn. 11 Tdo 879/2007, který ve svém 
rozhodnutí též řešil právní hodnocení následku. Soud se zabýval smrtí nenarozeného dítěte, které způsobil 
svým postupe lékař. Soud judikoval, že v případě usmrcení plodu zaviněným jednáním lékaře, je 
poškozenou těhotná žena, nikoliv nenarozené dítě, tedy nejsou o usmrcení z nedbalosti nenarozeného 
dítěte, ale o těžkou újmu na zdraví těhotné ženy. 
222 Viz Důvodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona, trestní zákoník. Sněmovní tisk 410/0 
[online]. Parlament České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny [cit. 2016-09-26]. Dostupný z 
www: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=0. 
223 STOLÍNOVÁ, Jitka a Jan MACH. Právní odpovědnost v medicíně. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: 
Galén, 2010. s. 38 Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7262-686-1 
224 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
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přeceňování vlastních zkušeností, nebo například hrubý diagnostický omyl nebo chyby 

v diagnostice  a nakonec samotné chyby při provádění zákroku jakožto technické chyby 

či nezdar v manuálním výkonu.225  

Kazuistika: „Praktický lékař byl povolán k pacientovi, neboť pacient cítil silný tlak na 

hrudi a dle jeho názoru mohlo jít o infarkt. Lékař tvrzení pacienta po vyšetření 

fonendoskopem bez EKG vyvrátil a ponechal pacienta v domácím léčení, s tím, že 

pacienta opět po dvou dnech navštíví. Pacient ještě téhož dne v noci zemřel. Jako 

příčina smrti byl konstatován infarkt. Ve znaleckém posudku pak bylo uvedeno, že 

postup lékaře byl v rozporu s postupem lege artis, neboť se spokojil pouze s vyšetřením, 

které provedl a nedal na subjektivní pocity pacienta. Lékař byl odsouzen 

k podmíněnému trestu odnětí svobody, zákaz činnosti uložen nebyl.“226 

4.2. Neposkytnutí pomoci 

V předchozí kapitole, kde jsme si uvedli trestné činy spadající do poruchových 

trestných činů,  nyní si uvedeme trestný čin ohrožovací, kterým je neposkytnutí pomoci. 

Tento trestný čin je dalším typickým trestným činem, kterého se mohou dopouštět lékaři 

nebo jiní zdravotničtí pracovníci.  

Ustanovení § 150 TZ zahrnuje dvě skutkové podstaty, mezi nimiž je vztah 

speciality. Ustanovení § 150 odst. 1 TZ pojednává o neposkytnutí pomoci osobě, která 

je v nebezpečí smrti, nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného 

onemocnění. Tato skutková podstata dopadá na každou osobu, tedy každý, kdo 

neposkytne pomoc, byť by za dané situace a okolností mohl, je pachatelem trestného 

činu dle této základní skutkové podstaty. Oproti tomu § 150 odst. 2 jakožto speciální 

ustanovení kvalifikované skutkové podstaty, upravuje též neposkytnutí pomoci osobě, 

která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, nebo vážného 

onemocnění, nicméně je zde požadavek speciálního subjektu, který je podle povahy 

svého zaměstnání povinen pomoc poskytnout.  

                                     
225 GECÍK, K. Právna zodpovědnost v zdravotnictve a medine. 2. doplnene vydanie. Martin: Osveta, 
1984. s. 167 
226 STOLÍNOVÁ, Jitka a Jan MACH. Právní odpovědnost v medicíně. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: 
Galén, 2010. s. 39 Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7262-686-1 
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Pro poskytování zdravotní péče je důležitá kvalifikovaná skutková podstata 

tohoto trestného činu. Na lékaře jakožto profesionála TZ klade větší nároky, neboť lékař 

je povinen poskytnout potřebnou pomoc i v případě, že by při jejím poskytování mohl 

podstoupit nebezpečí jeho osobě, nebo osobě jiné.227 Zdravotník tedy musí poskytnout 

potřebnou pomoc na základě svého povolání a schopností. Pojem potřebná pomoc byl  

již několikrát vykládán soudní judikaturou. Dle judikatury trestních soudů se nejeví 

potřebná pomoc jako pomoc, která by musela vždy vést ke spolehlivé záchraně života, 

nicméně osoba se musí alespoň pokusit nebezpečí odvrátit nebo jej omezit.228 Dle 

Mitlöhner se neposkytnutí pomoci osobě, která je bezprostředně ohrožena na životě, 

nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, považuje za hrubé porušení základních 

humánních principů.229 Povinnost snášet nebezpečí a poskytovat pomoc, pokud hrozí 

vážné nebezpečí, nelze vykládat jednotvárně, neboť od lékaře či jiného zdravotního 

pracovníka nelze požadovat, aby na sebe brali rizika jiných povolání.230 

Subjektivní stránka trestného činu vyžaduje úmyslné jednání – opomenutí 

pachatele. Musí být tedy jednoznačně prokázáno, že zdravotník úmyslně nechtěl osobě 

poskytnout pomoc, přičemž stačí, aby se jednalo o úmysl nepřímý, tedy zdravotník byl 

srozuměn s tím, že potřebná pomoc nebude poskytnuta. Z povahy tohoto trestného činu 

nemusí dojít ani k negativnímu následku, neboť k naplnění této skutkové podstaty stačí 

jen samotné neposkytnutí pomoci. Na rozdíl od základní skutkové podstaty tohoto 

trestného činu odpovídá zdravotník za následek takového opomenutí, tedy pokud by 

díky jeho opomenutí došlo k závažnému poškození zdraví či smrti poškozeného, 

zdravotník by odpovídal za následek takového jednání, tedy naplnil by skutkovou 

podstatu závažnějšího trestného činu.231   

                                     
227 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 356 Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8 
228 Viz rozhodnutí 39/1955 Sb. rozh. tr. „Potřebná pomoc musí být dostačující k tomu, aby hrozící 
nebezpečí bylo odvráceno nebo sníženo.“ Srov. rozhodnutí 37/1967 Sb. rozh. tr. „Nejde výlučně o pomoc, 
která by spolehlivě vedla k záchraně.“ 
229 MITLÖHNER, M. Neposkytnutí pomoci podle §207 odst. 2 trestního zákona. Zdravotnictví a právo, 
2005, č.1. s. 16 
230 STOLÍNOVÁ, Jitka a Jan MACH. Právní odpovědnost v medicíně. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: 
Galén, 2010. s. 40 Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7262-686-1 
231 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 357  Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8 
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Kazuistika: „Lékař po vyšetření pacienta, který se dostavil do zdravotnického zařízení, 

indikoval možný infarkt myokardu, proto nařídil převoz na interní oddělení nemocnice. 

Lékař tedy pacientovi objednal převoz, avšak po dobu 50 minut čekání na lékařský 

převoz nechal pacienta bez lékařské pomoci a pacient během této doby upadl do 

bezvědomí a v zápatí zemřel. Lékař byl uznán vinným trestným činem neposkytnutí 

pomoci dle § 207 odst. 2 trestního zákona (§ 150 TZ).“232 

4.3. Účast na sebevraždě 

Trestný čin účasti na sebevraždě musíme odlišovat od vraždy. Tímto trestným 

činem se rozumí úmyslné způsobení smrti samému, nicméně tyto dva pojmy spolu úzce 

souvisí. Nikdo není odpovědný za to, pokud chce sám ukončit svůj život formou 

sebevraždy. „Sebevražda je však sociálně-patologickým jevem, a proto trestní zákoník 

sankcionuje toho, kdo druhého k sebevraždě navádí (pohne) či mu k sebevraždě 

pomáhá.“233 Objektivní stránkou takového činu je tedy pohnutí nebo pomáhání 

k realizaci takové sebevraždy. Pohnutí k sebevraždě je jakékoliv jednání pachatele, 

které má vliv na vnitřní uvážení oběti, popřípadě je schopné v oběti vyvolat rozhodnutí 

spáchat sebevraždu. Takovou pohnutkou může být přemlouvání, zlé zacházení, fyzická 

napadání osoby, popřípadě psychický nátlak, kterým je pachatel schopen vyvolat 

depresivní stavy, jestliže tak činí s úmyslem vzbudit v jiné osobě rozhodnutí 

k sebevraždě.234   

Na rozdíl od pohnutí může lékař k sebevraždě pomoct. Může to být pomoc 

fyzická, ale též psychická. Fyzickou pomocí bude například opatřování léků nebo 

nástrojů umožňujících spáchání sebevraždy. Psychická pomoc naopak bude utvrzování 

nebo rada, jak sebevraždu uskutečnit. Pro naplnění této skutkové podstaty je zapotřebí 

úmyslného jednání lékaře, tedy pokud by lékař například zapomněl léky a pacient by je 

                                     
232 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. 5 Tdo 565/2003 
233 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 356  Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8 
234 R 24/1987 „Pre naplnenie znaku "pohne iného k samovražde" podľa § 230 odst. 1 Tr. zák. nestačí, že 
páchateľovo zlé zaobchádzanie bolo objektívne príčinou samovraždy. Treba, aby sa páchateľ zle správal 
voči inému s úmyslom, aby tým vzbudil u neho rozhodnutie spáchať samovraždu.Pre naplnenie znaku 
"pohne iného k samovražde" podľa § 230 odst. 1 Tr. zák. nestačí, že páchateľovo zlé zaobchádzanie bolo 
objektívne príčinou samovraždy. Treba, aby sa páchateľ zle správal voči inému s úmyslom, aby tým 
vzbudil u neho rozhodnutie spáchať samovraždu.” 
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užil, neboť by věděl, že mu způsobí smrt, nebude se jednat o účast na sebevraždě, ale o 

jiný trestný čin, např. usmrcení z nedbalosti.235  

Jak bylo zmíněno výše, je nutné odlišovat vraždu a tedy s ní spojenou eutanázii 

člověka, jakožto pomoc lékaře k usmrcení člověka, který si o to žádá. Trestní zákoník 

nezná žádnou skutkovou podstatu, která by upravovala usmrcení na žádost nebo se 

souhlasem poškozeného. Takové jednání lékaře by bylo posouzeno jako vražda. 

Uzákonění takového jednání lékaře je ve světě i u nás výjimečné, neboť je důležité tuto 

problematiku posuzovat i z pohledu ustanovení čl. 6 odst. 2 Listiny, podle kterého 

nesmí být nikdo zbaven života.236   

4.4. Poškození cizích práv 

Další oblastí, která chrání autonomii člověka a neoprávněného zásahu do jeho 

práva, je skutková podstata trestného činu poškození cizích práva.237 Objektivní 

stránkou tohoto trestného činu je způsobení vážné újmy na právech tím, že uvede 

někoho v omyl nebo využije něčího omylu. V oblasti zdravotnictví to budou hlavně 

práva pacienta na svobodné rozhodnutí o jeho léčbě, popřípadě o tom, zda podstoupí 

lékařský zákrok na základě řádného poučení. Lékař se tak může dopustit trestného činu, 

pokud provede zákrok byť lege artis, avšak bez informovaného a svobodného souhlasu 

pacienta.  

Mezi nejznámější případy se řadí sterilizace romských žen, kde podle jejich 

tvrzení došlo ke sterilizaci bez jejich souhlasu při porodu císařským řezem. Dle 

ochránců ligy lidských práv k nedobrovolné sterilizaci docházelo v 90. letech. Ale 

například u Romek liga lidských práv eviduje i případ z roku 2006. Nyní by se takové 

věci již neměly stávat, neboť jsou již změněny podmínky k udělování souhlasu.238 

Pokud by tedy došlo ke sterilizaci ženy v případě, že žena dala souhlas 

s gynekologickou operací, přičemž nebyla obeznámena s faktem, že při jejím provedení 

                                     
235 STOLÍNOVÁ, Jitka a Jan MACH. Právní odpovědnost v medicíně. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: 
Galén, 2010. s. 46 Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7262-686-1 
236 STOLÍNOVÁ, Jitka a Jan MACH. Právní odpovědnost v medicíně. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: 
Galén, 2010. s. 46 Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7262-686-1 
237 § 181 TZ  
238 http://llp.cz/2013/10/nedobrovolnou-sterilizaci-si-krome-romek-nejspis-prosly-i-postizene-zeny/ 
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dojde též ke sterilizaci, může být toto jednání kvalifikováno jako poškození cizích práv, 

byť byl zákrok proveden lege artis.239 

  

                                     
239 STOLÍNOVÁ, Jitka a Jan MACH. Právní odpovědnost v medicíně. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: 
Galén, 2010. s. 46 Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7262-686-1 



 65 

5. Specifika a východiska nároku pacienta na náhradu škodu 

a nemajetkové újmy uplatňované v rámci adhezního řízení   

V předchozích kapitolách bylo uvedeno, jaké druhy odpovědnostních vztahů a 

jakých trestných činů se mohou zdravotničtí pracovníci v rámci poskytování zdravotní 

péče na pacientech dopustit. Pokud pacientovi v rámci poskytování zdravotní péče 

vznikne škoda nebo nemajetková újma, má právo se se svým hmotněprávním nárokem 

obrátit na nezávislý a nestranný soud, u kterého bude svá práva uplatňovat. Náhrada 

škody či nemajetkové újmy je tedy občanskoprávním nárokem, který pacientovi vzniká 

při zasažení do jeho subjektivních a osobnostních práv. Tento nárok však ve většině 

případech pacient uplatní již v rámci trestního řízení. Pojmy náhrady škody, jejich 

koncepci, rozsah a zůsob náhrady újmy vysvětlíme v nadcházejících kapitolách,  

nejprve je ale třeba uvést princip samotného adhezního řízení, které slouží k projednání 

občanskoprávního nároku v rámci trestního řízení.   

5.1. Adzhézní řízení  

Adhézní řízení je takové řízení, které je součástí trestního řízení, v rámci kterého 

poškozený uplatnil nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo na vydání 

bezdůvodného obohacení.240 Adhézní řízení na rozdíl od spojení věci ke společnému 

projednání je specifické v tom, že je zde vztah subordinace, tedy řízení o náhradě újmy 

je vždy závislé na řízením hlavním a končí spolu s ním. Soud o náhradě škody v rámci 

adhézního řízení rozhoduje pouze, pokud poškozený svůj nárok uplatnil řádně a včas.241 

Nejpozději musí být nárok uplatněn u hlavního líčení před zahájením dokazování.  

Poškozený jako procesní strana může v rámci adhezního řízení uplatňovat 

návrhy na doplnění důkazování, nahlížení do spisu, zúčastnit se sjednání dohody o vině 

a trestu, zúčastnit se hlavního líčení apod.242 Hlavním významem takového řízení tedy 

                                     
240 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Trestní 
právo procesní. 4. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. s. 765 ISBN 978-807-4004-964. 
241 FENYK, Jaroslav, Tomáš GŘIVNA a Dagmar CÍSAŘOVÁ. Trestní právo procesní. 6., aktualiz. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 97 ISBN 978-80-7478-750-8 
242 FENYK, Jaroslav, Tomáš GŘIVNA a Dagmar CÍSAŘOVÁ. Trestní právo procesní. 6., aktualiz. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 219 ISBN 978-80-7478-750-8 
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spočívá v tom, že umožňuje poškozenému, aby uplatnil svůj nárok v rámci trestního 

řízení a je tedy součástí takového řízení, ve kterém uplatňuje procesní práva. Další 

výhoda adhezního řízení spočívá v rychlosti rozhodování o nároku poškozeného a v 

méně vynaložených nákladech pro ochranu takového nároku. Současně je třeba 

připomenout, že za poškozeného v rámci adhezního řízení vystupuje státní zástupce a 

provádí většinu procesních povinností, které by musel poškozený sám provádět v rámci 

občanskoprávního řízení. Dle judikatury NS může práva poškozeného vykonávat 

například zdravotní pojišťovana, pokud alespoň z části uhradila náklady na léčbu 

poškozeného.243 

Úprava trestního řízení českým právním řádem dává pavomoc podat obžalobu 

pouze státnímu zastupci. Ten, jakožto státní orgán, zastupuje stát v rámci trestního 

řízení. Poškozený tedy nemá v našem právním řádu pravomoc podat obžalobu jak tomu 

bylo v úpravě z roku 1873.244 Německá úprava trestního řízení na rozdíl od té naší zná 

institut soukromé obžaloby, kdy je poškozený trestným činem legitimován k podání 

obžaloby. Poškozený je tedy odkázán na rozhodnutí státního zástupce o podání 

obžaloby, popřípadě návrhu na potrestání.  

Trestní soud ve svém rozsudku vždy rozhodne o nároku poškozeného. Soud buď 

nárok poškozeného přizná zcela nebo částečně a odkáže poškozeného, popřípadě 

odkáže poškozeného s celým uplatněním na řízení ve věcech občanskoprávních, nebo 

na řízení před jiným příslušným orgánem, pokud není podle výsledku dokazování 

možné rozhodnout o takovém nároku.245  

5.1.1. Náhrada majetkové újmy v rámci adhezního řízení 

Pro naši práci není problematika náhrady majetkové újmy (škody) tak zajímavá, 

nicméně je třeba se o ni okrajově zmínit. Pokud při poskytování zdravotní péče dojde ke 

škodě, nejčastěji se bude z logiky věci jednat o škodu na zdraví, nicméně nelze vyloučit 

                                     
243 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 5. vyd. Praha: Leges, 
2014. s. 640 ISBN 978-80-7502-049-9. 
244 FENYK, Jaroslav, Tomáš GŘIVNA a Dagmar CÍSAŘOVÁ. Trestní právo procesní. 6., aktualiz. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 212 ISBN 978-80-7478-750-8 
245 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Trestní 
právo procesní. 4. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. s. 768 ISBN 978-807-4004-964. 
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i škodu na věci či majetku.246 Takovou majetkovou škodu bude poté pacient – 

poškozený uplatňovat v rámci adhezního řízení. 

Obecně náhradu škody upravuje NOZ ve čtvrté části relativních majetkových 

práv, závazků z deliktů. Dle § 2894 odst. 1 NOZ „povinnost k náhradě újmy jinému 

zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody).“ Způsob a rozsah náhrady 

takové škody NOZ předpokládá primárně jako  uvedení do předešlého stavu, až pokud 

to není dobře možné, nahrazuje se škoda v penězích.247 Jako škoda se hradí skutečná 

škoda a ušlý zisk. Skutečná škoda se počítá z ceny obvyklé věci v daném místě a čase, 

včetně mimořádné ceny, která je buď zvláštní cenou, nebo cenou zvláštní obliby. 

Zvláštní cena je cena věci, která má díky své povaze zvláštní vlastnosti. Takovými 

vlastnostmi může být třeba její historický, popřípadě cizokrajný původ. Cena zvláštní 

obliby je pak cenou věci, ke které má vlastník věci zvláštní morální vztah. Pokud by 

například zdravotnický pracovník ze svévole, popřípadě škodolibosti poškodil 

pacientovi danou věc, bude se přihlížet k ceně zvláštní obliby.248 Je však nutné 

upozornit, že cena zvláštní obliby spadá do kategorie nemajetkové újmy, neboť se jedná 

především o vnitřní vztah pacienta k dané věci např. o jeho city, vzpomínky k dané věci 

a podobné morální skutečnosti.249 

V rámci poskytování zdravotní péče, tedy k tomuto druhu újmy dochází zcela 

sporadicky. Nejčastěji forma povinnosti nahradit škodu vznikne v situacích, kdy byla 

pacientovi ve zdravotnickém zařízení odcizena věc, kterou měl uschovanou na místě k 

tomu určeném. Pokud by odcizil věc pracovník takového zdravotnického zařízení, 

jednalo by se o naplnění skutkové podstaty krádeže250, kdy by zdravotní pracovník 

odpovídal ve sféře trestněprávní, ale také v rámci občanskoprávní sféry, tedy 

k povinnosti nahradit škodu. V takovém případě by mohlo odpovídat i zdravotnické 

zařízení, a to dle speciální skutkové podstaty upravené v § 2945 NOZ – škoda na 

                                     
246 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 387  Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8 
247 § 2951 odst. 1 NOZ 
248 § 2969 odst. 2 NOZ 
249 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: 
Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 1750 ISBN 9788074786303 
250 § 205 odst. 1 TZ 
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převzaté věci, upravující provozovny, které v rámci své činnosti spojují odkládání věci 

na místa tomu určené.   

Majetkovou újmou může být dále například ztráta na výdělku v období pracovní 

neschopnosti, ztráta na důchodu nebo účelně vynaložené náklady spojení s léčením, 

popřípadě v úvahu mohou přijít náklady na výživu pozůstalých a náklady spojené 

s pohřbem.251 Tuto oblast náhrady škody NOZ upravuje v rámci ustanovení o náhradě 

při ublížení na zdraví a usmrcení. Jako příklad bych uvedl náklady spojené s léčením 

dle § 2960 NOZ, kdy škůdce hradí účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví 

poškozeného, ale i o domácnost poškozeného, popřípadě osobě, která se musí o 

poškozeného starat. 

Naposledy je nutné se zmínit o institutu odbytného, které soud přizná 

poškozenému, pokud pro to jsou důležité důvody. Jeho plnění se poskytuje místo 

opakující se peněžité dávky jednorázovým uhrazením peněžní částky, kterou určí soud. 

Odbytné může býti mezi poškozeným a škůdcem dohodnuté mimo ingerenci soud, 

přičemž takové jednání by se pak posuzovalo jako smlouva o narovnání.252 

5.1.2. Odčinění nemajetkové újmy v rámci adhezního řízení 

Jak bylo v předchozích kapitolách uvedeno, nejčastěji v rámci poskytování 

zdravotní péče dochází k zásahu do integrity člověka a jeho osobnostních práv. 

Nejčastěji tedy v rámci adhezního řízení trestní soud rozhoduje o nároku na odčinění 

nemajetkové újmy. 

Povinnost odčinění nemajetkové újmy tak má každý, kdo svým protiprávním 

jednáním zasáhne do osobnostních práv člověka a dojde tak k újmě na osobních 

právech. Nemajetková újma na rozdíl od majetkové škody nemusí být hrazena vždy. 

Aby vznikla povinnost nahradit nemajetkovou újmu, NOZ stanoví “tvrdé“ pravidlo, že 

právo na náhradu nemajetkové újmy musí být mezi poškozeným a škůdcem výslovně 

ujednáno (škůdce musí být sám ochoten). Není-li taková náhrada ujednána, vzniká 

                                     
251 TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. 
Beck, 2011. s. 387  Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8 
252 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: 
Wolters Kluwer, a. s., 2014. s.1746 ISBN 9788074786303 
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povinnost nahradit nemajetkovou újmu jen tehdy, stanoví-li to výslovně zákon.253 

Povinnost hradit nemajetkovou újmu zákon stanoví v případě:  

• protiprávního zásahu do přirozených práv člověka (§ 2956), 

• poškození věci ze svévole nebo škodolibosti (§ 2969 odst. 2) – tzv. „cena 
zvláštní obliby“, 

• osob, které újmu (třeba i ne vlastní) důvodně pociťují jako osobní neštěstí (§ 
2971) – tzv. „reflexní újmu“, 

• zájezdu (újma za narušení dovolené, § 2543), 

• porušení základních členských práv člena spolku závažným způsobem (§ 
261).254 

Pro problematiku poskytování zdravotnické péče přicházejí v úvahu první tři výše 

zmíněná protiprávní jednání. Cenu zvláštní obliby jsme si již vysvětlili v předešlé 

kapitole, nyní si v nadcházejících kapitolách popíšeme odčinění nemajetkové újmy při 

zasažení do přirozených práv člověka, přesněji do jeho tělesné integrity.  

 Než se ale dostaneme k samotné újmě na zdraví a životu, je třeba si vysvětlit tzv. 

reflexní újmu, která by mohla taktéž dopadat na poskytování zdravotní péče. 

Ustanovení § 2971 NOZ upravuje, že ten, kdo důvodně vnímá újmu jako osobní neštěstí 

a protiprávný čin byl způsoben za zvláštních okolností, má nárok na náhradu 

nemajetkové újmy. Toto ustanovení dává možnost sekundárním obětem, které nejsou 

v příbuzenském vztahu s obětí, nárok na to, aby uplatnily nárok na náhradu 

nemajetkové újmy. Sekundární oběť tedy pociťujte újmu jako vlastní, přičemž újma 

primárního poškozeného vyvolá v sekundární oběti vnitřní psychické procesy, které 

vedou k tomu, že utrpí vlastní trauma. Člověk je např. svědkem náhlé události 

ohrožující něčí život, což ho vyděsí a negativně ovlivní jeho život (navíc si může sám 

sebe představit na místě primárního poškozeného, což účinky události zvýší).255 

V úvahu by přišla situace, kdy by lékař zacházel s pacientem bezohledně a svou hrubou 

nedbalostí by pacientovi způsobil vážnou újmu na zdraví popřípadě smrt, přičemž by při 

                                     
253 § 2894 odst. 2 NOZ 
254 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: 
Wolters Kluwer, a. s., 2014. s.1498 ISBN 9788074786303 
255 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: 
Wolters Kluwer, a. s., 2014. s.1755 ISBN 9788074786303 
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zákroku byla přítomna osoba, která poskytovala pacientovi náležitou pomoc ještě před 

příjezdem záchranné služby. Taková osoba by měla eventuálně nárok na náhradu 

nemajetkové újmy dle výše zmíněného ustanovení. Toto ustanovení však bylo do 

našeho právního řádu zavedeno nově, tedy bude třeba posečkat na judikaturu obecných 

soudů pro učení jasných pravidel určování sekundárních obětí. 

K samotnému odčinění se pak vyjadřuje ustanovení § 2951 odst. 2., které 

stanoví, že „nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění 

musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně 

účinné odčinění způsobené újmy.“ Již z hlediska lingvistického je patrné, že 

poškozenému má být učiněno zadost.256 Z povahy věci nelze nemajetkovou újmu přesně 

vyčíslit, tedy odčinění takové újmy nemá primární vlastnost vyrovnávací kompenzace, 

ale dosažení pocitu, že byla újma uspokojivě zadostiučiněna – morální satisfakce.257 

Morální satisfakce může mít podobu omluvy, odvolání výroku, popřípadě zveřejněné 

rozhodnutí v tisku, nebo peněžní zadostiučinění, přičemž přiměřenost takového 

zadostiučinění se bude posuzovat dle konkrétního případu a zjištěného skutkového 

stavu.258 

5.1.3. Náhrada újmy na životě a zdraví v rámci adhezního řízení  

Jedním z nejzákladnějších přirozených práv člověka je právo na život a zdraví. 

Tato práva jsou chráněna ve všech společenských normách na úrovni mezinárodního a 

národního práva. Paradoxem ovšem byla skutečnost, že i přesto, že se jedná o 

nejdůležitější osobnostní práva, zákonná úprava se k náhradě újmy na zdraví a životě 

v minulosti stavěla dosti technicky a nespravedlivě. „Proti rozumu až do nedávné doby 

stál pohled přetrvávající z minulých dob – požadovat náhradu citové, nemajetkové újmy 

je nemravné.“259  

                                     
256 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: 
Wolters Kluwer, a. s., 2014. s.1683 ISBN 9788074786303 
257 srov. rozsudek Nejvyššího soudu, 30 Cdo 1154/2010, ze dne 22. 11. 2011, “Smyslem peněžitého 
zadostiučinění podle § 13 odst. 2 ObčZ je výhradně zmírnění následků vzniklé nemajetkové újmy na 
osobnosti fyzické osoby. Nejde však o reparaci celé nemajetkové újmy.” 
258 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: 
Wolters Kluwer, a. s., 2014. s.1684 ISBN 9788074786303 
259 SOVOVÁ, Olga. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011. s. 39 
Praktik (Leges). ISBN 978-80-87212-72-1 
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Náhrada újmy na zdraví a životě byla upravena v § 444 SOZ. Při újmě na zdraví 

dle § 444 odst. 1 a 2 SOZ ustanovení odkazovalo na vyhláška č. 440/2001 Sb., o 

odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Tento předpis byl hlavním 

vodítkem k určování bolestného a ztížení společenského uplatnění, přičemž z něho 

vycházeli ošetřující lékaři, popřípadě znalci z oboru zdravotnictví. Výše odčinění se 

tedy počítala dle úrazu pacienta, jeho vytrpěné bolesti a případného dopadu na jeho 

běžný život. Soud tedy vycházel z výpočtu bolestného a ztížení společenského uplatnění 

a nemohl díky technickému vyjádření postupu reparace újmy na zdraví přisoudit více 

než bylo určeno výpočtem. Podobně tomu bylo při újmě na životě, kdy bylo odškodnění 

za smrt určeno kogentně v ustanovení § 444 odst. 3 SOZ.260 Technické a kogentní 

vyjádření daného ustanovení nedávalo poškozeným (pozůstalým) jiné dispoziční 

prostředky pro vyššíí náhradu, než byla stanovena zákonem. Pevné částky odškodnění 

pozůstalým dle § 444 odst. 3 pak nijak nebraly v úvahu zvláštní okolnosti, například 

vztah konkrétního pozůstalého k zemřelému. Částky byly proto odbornou veřejností 

spatřovány jako nedostačující. Původní právní úprava tak nedávala soudům možnost v 

jednotlivých případech postupovat individuálně a vždy zvážit všechny okolnosti daného 

případu. Přílišný formalismus a častá subjektivní nespravedlnost odškodnění dle tzv. 

bodové vyhlášky a kogentního ustanovení § 444 odst. 3 byla důvodem, proč byla často 

jedna a ta samá újma předmětem odškodnění dle ustanovení SOZ o náhradě škody a 

současně byla poškozeným podána i žaloba na ochranu osobnosti, ve snaze získat 

odpovídající zadostiučinění alespoň ve formě náhrady nemajetkové újmy v penězích za 

zásah do osobnostních práv ve smyslu § 13 odst. 2 SOZ (dnes §81 odst.1 a 2). 

„Požadování náhrady „na dvou frontách“ s sebou neslo zvýšenou náročnost i náklady 

sporu – jsou zde rozdíly v příslušnosti soudu, důvodu a účelu žaloby, ve lhůtě k podání 

žaloby, nákladech řízení, možnostech satisfakce atd.“261 Tímto postupem byla 

prolomena subjektivní nespravedlnost ustanovení § 444 SOZ. Judikatura tedy po roce 

2014 došla k závěru, že částky uvedené pro svojí paušálnost nemohou býti 

                                     
260 § 444 odst. (3) SOZ „Za škodu usmrcením náleží pozůstalým jednorázové odškodnění, a to 
a) manželovi nebo manželce 240 000 Kč, b) každému dítěti 240 000 Kč, c) každému rodiči 240 000 Kč, d) 
každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte 85 000 Kč, e) každému sourozenci 
zesnulého 175 000 Kč, f) každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době 
vzniku události, která byla příčinou škody na zdraví s následkem jeho smrti, 240 000 Kč.“ 
261 LOJDOVÁ, E., MALÝ, L. Novinky v oblasti náhrady škody na zdraví dle NOZ  [online]., 7. 11. 2013 
[cit. 26. 10. 2016] Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/novinky-v-oblasti-nahrady-skody-na-
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vyčerpatelné, proto byla umožněna souběžná satisfakce dle ustanovení o ochraně 

osobnosti.262 

NOZ však vychází z nového pojetí náhrady újmy na zdraví a životě. 

Zákonodárce vycházel z rozšířené judikatury navazující na prolomení ustanovení § 444 

SOZ. Samotná úprava náhrady újmy na zdraví a  a životě je v NOZ upravena takto: 

• § 2958 NOZ: „Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou 

náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li 

poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce 

i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se 

podle zásad slušnosti.“ 

• § 2959 NOZ: „Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní 

škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou 

náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, 

stanoví se podle zásad slušnosti. 

Z prvního citovaného ustanovení lze vyvodit tripartitu nároků náhrady újmy na 

zdraví, a to náhradu za vytrpěné bolesti – tzv. bolestné, náhradu za ztížení 

společenského uplatnění a další nemajetkové újmy263. Zákonodárce tedy odstranil 

bodovou tabulku a určuje výši náhrady nemajetkové újmy zásadou plné kompenzace, 

respektive zásadou slušnosti, díky čemuž se vyhnul případným budoucím obtížím a 

soudy budou tak moci určit výši nemajetkové újmy dle všech okolností případu a 

vlastního uvážení s přihlédnutím k podobným typům případů.  

                                     
262 rozhodnutí týkající se problematiky §444 odst. 3, např. ÚS Pl. ÚS 16/04, nebo dale  NS 30 Cdo 
1577/2009  
263 dle metodiky Nejvyššího soudu, který se v preambuli vyjádřil k pojmu další nemajetková újma  
„půjde o další případné obtíže, jejichž míra je excesivní tím, že překračuje obvyklou zátěž poškozeného 
při podrobení se omezením plynoucím z léčby (nad rámec komplikací ocenitelných procentním zvýšením), 
představují další nemajetkovou újmu podle § 2958 o. z.; pro určení výše náhrady těchto výjimečných 
případů nelze zřejmě pro různorodost situací vytvořit předem vodítko. Příkladem takových újem mohou 
být mnohatýdenní přišití končetiny v nepřirozené poloze při tvorbě a přenosu různých laloků při 
rekonstrukční chirurgii, diskomfort při délce hospitalizace přesahující obvyklou mez pro obdobné 
případy, selhání funkce orgánů následkem úrazu, které samo o sobě nebolí, ale zraněného ohrožuje na 
životě apod.” 
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Co se týče druhého ustanovení o náhradě újmy na životě, zákonodárce též 

opustil původní úpravu taxativního vyjádření odškodnění a nahradil ho zásadou 

vyvažující plné náhrady utrpění, popřípadě zásadou služnosti. Ustanovení pojednává o 

osobách blízkých jakožto sekundárních obětech. Jedná se o sociální pouto mezi 

osobami blízkými, které bylo díky tragické události, jakou je smrt osoby blízké, silně 

zasaženo. Zásah do fyzické integrity blízkého člověka nebo dokonce jeho ztráta může u 

osob blízkých vyvolat srovnatelný, ne-li těžší duševní otřes než vlastní fyzická újma, 

neboť se jedná se o nejsilnější mezilidské vztahy, charakteristické svojí velmi úzkou 

vazbou a citovými pouty mezi osobami příbuznými.264 Výše zadostiučinění a jeho 

kritéria se budou posuzovat dle zásady vyvažující plně jejich utrpení a subsidiární 

pravidlo zásady slušnosti. Dle komentáře k NOZ nelze tyto dvě zásady brát samostatně 

a pro finální výpočet náhrady újmy bude potřeba kombinace obou zásad, neboť 

nemajetková újma je vždy subjektivní a její náhrada vychází z různých objektivizačních 

kritérií, tedy čím méně objektivizačních kritérií máme, tím spíše je třeba zapojit do 

rozhodování hledisko slušnosti.265  

5.1.3.1. Užití Metodiky Nejvyššího soudu v rámci adhezního řízení  

S příchodem nové civilní úpravy vzešlo mnoho otázek týkajících se náhrady 

újmy na zdraví a životě, především v oblasti rozsahu a kritérií výpočtu její náhrady. 

Tato otázka zasáhla i oblast trestního procesu, neboť v rámci adhezního řízení soudy 

civilní úpravu užívají ve velké míře. Trestní soudy nejčastěji v rámci adhezního řízení 

rozhodují o náhradě újmy na životě a zdraví, kdy soudy k výpočtu takové náhrady 

užívaly bodové tabulky, o kterých bylo pojednáno v přechozí kapitole. Je třeba 

připomenout, že soudci trestních soudů nejsou v oblastni náhrady újmy v takové míře 

kvalifikovaní, neboť častěji o takovém nároku rozhodují civilní soudy. Zrušení vyhlášky 

o bolestném a ztížení společenského uplatnění, jakožto stěžejního vodítka pro určení 

rozsahu náhrady újmy, byl tedy nejen pro trestní soudy citelným zásahem. Nejvyšší 

soud se proto k této otázce postavil svou metodikou, neboť konstatoval, že „výklad 

takové úpravy, která postrádá jakákoliv bližší kritéria pro stanovení výše náhrady, 

                                     
264 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: 
Wolters Kluwer, a. s., 2014. s.1718 ISBN 9788074786303 
265 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: 
Wolters Kluwer, a. s., 2014. s.1721 ISBN 9788074786303 
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vyžaduje podrobnější konkretizaci a nastavení základních východisek, aby soudní praxe 

mohla dospět k vzájemně souměřitelným a zároveň předvídatelným rozhodnutím.“266  

Za tímto účelem vypracoval Nejvyšší soud ve spolupráci se Společností 

medicínského práva, zástupci pojistitelů a dalších právnických a lékařských profesí 

Metodiku k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 o. z. Metodika nejvyššího 

soudu sestává ze čtyř částí: A. Preambule267, obecný výklad a důvody zřízení metodik, 

vysvětlení pojmů, B. Přehled bolestného268; C. Aktiva a participace269, D. Technická 

část270. Metodika ze své právní povahy není právním předpisem a nemá závazný 

charakter, který by stanovil práva a povinnosti subjektů, ale jedná se o soubor pravidel, 

který má doporučující charakter. Nejvyšší soud však předpokládal, že díky své 

rozhodovací síle a povaze v rámci soudního a funkčního systému, bude jeho metodika 

více než jen možným rádcem pro rozhodování obecných soudu nižších instancí. NS 

předpokládal, že metodika bude důležitý prvkem, který budu soudy nižších instancí 

uznávat při své rozhodovací činnosti. Pokud by totiž případ dospěl do stádia dovolacího 

řízení, bylo možné předpokládat, že samotný NS bude rozhodovat dle jejich Metodiky. 

NS soud dále konstatoval, že v mnoha případech nebude nárok na náhradu nemajetkové 

újmy na zdraví a životě vždy projednáván v rámci soudního řízení. V mnoha případech 

bude situace řešena v rámci dohody o narovnání či mimosoudním vyrovnání, kdy by 

účastníci této smlouvy mohli jen těžko určit náhradu za takovou újmu.271 NS i pro tyto 

                                     
266 Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 
2958 občanského zákoníku) [online].  2013 [cit. 2016-10-30]. Dostupné z: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf   
267 A. Preambule - sbírka [online].  2013 [cit. 2016-10-30]. Dostupné z: 
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/93e375467cbe0a12c1257cba003e85e7/$FILE/A%2
0-%20Preambule%20-%20Sb%C3%ADrka.002.pdf/A%20-%20Preambule%20-%20Sb%C3%ADrka.pdf 
268 B. Přehled bolesti - sbírka [online].  2013 [cit. 2016-10-30]. Dostupné z: 
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/93e375467cbe0a12c1257cba003e85e7/$FILE/72908
973.pdf/B%20-%20Přehled%20bolesti%20-%20Sb%C3%ADrka.pdf 
269 C. Aktiva a participace - sbírka [online].  2013 [cit. 2016-10-30]. Dostupné z: 
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/93e375467cbe0a12c1257cba003e85e7/$FILE/C%20
-%20Aktivity%20a%20participace%20-%20Sb%C3%ADrka.pdf 
270 D. Technická část [online].  2013 [cit. 2016-10-30]. Dostupné z: 
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/93e375467cbe0a12c1257cba003e85e7/$FILE/59852
789.pdf/D.%20Technická%20část.pdf 
271 ŽDÁREK, R., TĚŠÍNOVÁ J., ŠKÁROVÁ, M., WALTR, R., PÚRÝ, F. A KOL. Metodika 
odškodňování imateriálních újem na zdraví. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 7 ISBN 
9788074002809 
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situace vydal metodiku, jakožto podpůrné vodítko k určení újmy na zdraví a životě 

v rámci mimosoudních vyrovnání.  

K metodice NS se vyjádřil již Ústavní soud svým negativním stanoviskem. Dle 

nálezu Ústavního soudu nelze újmu na zdraví a životě posuzovat dle tabulkového 

ohodnocení, neboť by tak soudy rozhodovaly proti povaze a úmyslu nové úpravy 

náhrady újmy na zdraví a životě. Z hlediska ochrany ústavnosti tak nelze újmu na životě 

a zdraví posuzovat dle metodiky.272 Poselství citovaného rozhodnutí je tedy zejména 

v tom, že odškodňování újmy na zdraví podle podzákonného předpisu moci výkonné 

obsahujícího „odškodňovací“ tabulky, počty bodů a jejich násobky, je ze své podstaty 

špatné, nedůstojné, a dokonce protiústavní a soudy mají nadále odškodňovat újmu na 

zdraví na základě jiných úvahy.273  

Do budoucna se tedy uvidí, jak se soudci trestních soudů vypořádají s novou 

úpravou náhrady újmy na životě a zdraví, neboť lze předpokládat, že budou nuceni 

respektovat výše zmíněný nález Ústavního soudu. Lze tedy očekávat, že z výše 

uvedeného budou soudci trestních soudů poškozené spíše odkazovat na občanskoprávní 

řízení, což je dle mého názoru negativní jev.  

  

                                     
272 Nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2016 sp. zn. IV. ÚS 3122/15, jehož právní věta zní: „Ve vztahu k 
úpravě povinnosti k odčinění újmy na zdraví podle občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014 došlo k 
celkové koncepční změně právní úpravy, která stanovení konkrétní výše zcela ponechává na posouzení 
soudu. Jako nezávazné vodítko byla následně Nejvyšším soudem vydána Metodika k náhradě nemajetkové 
újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 obč. zák.), která sice zavádí určitou 
podobu bodového hodnocení, avšak pouze pro oblast odčinění bolestí. Pro oblast ztížení společenského 
uplatnění metodika bodový systém zcela opouští a vymezuje obecný rámec vlivu na dosavadní aktivity a 
participace, přičemž vychází z Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví 
vypracované Světovou zdravotnickou organizací. Ústavní soud dodává, že z hlediska ochrany ústavnosti 
může být problematické i omezené bodové hodnocení podle metodiky Nejvyššího soudu, neboť při o 
odčinění újmy pojmově nelze rozhodovat na základě určitých tabulkově předvídaných bodových počtů, 
nýbrž výhradně vycházeje z dokazování a s náležitým zřetelem k okolnostem konkrétní věci, což dal 
ostatně s účinností od 1. 1. 2014 jasně najevo i zákonodárce.“ 
273 JIRSA, Jaromír. Odčinění újmy na zdraví ,,ponovu” In: Právní prostor [online]. 2.3.2016 [cit.]. 
Dostupné z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/odcineni-ujmy-na-zdravi-ponovu 
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6. Zahraniční právní úprava pacienta jako poškozeného při 

poskytování zdravotní péče, komparace a návrh změn 

Pro komplexní posouzení trestněprávních aspektů postavení pacienta jako 

poškozeného při poskytování zdravotní péče a k dotvoření názoru na danou 

problematiku musíme uvést alespoň další zahraniční úpravu zabývající se danou 

problematikou. Jako názornou ukázku jsem vybral především úpravu Rakouska, 

zejména s důrazem  na ochranu práv pacienta v rámci poskytování zdravotní péče.  

Rakouský trestní zákoník z roku 1974 zahrnuje na rozdíl od tuzemské úpravy 

speciální skutkové podstaty trestných činů vztahující se k lékařským zákrokům. 

Takovou skutkovou podstatou je tzv. svévolné léčení (Eigenmächtige 

Heilbehandlung)274, které upravuje provádění lékařských zákroků, aniž by k nim pacient 

dal souhlas. Skutková podstata zahrnuje veškeré lékařské postupy. Zajímavostí je, že se 

této skutkové podstaty může dopustit i osoba bez lékařského vzdělání. Dle 

inkriminovaného ustanovení bude lékař – pachatel trestného činu potrestnán odnětím 

svodoby až na šest měsíců nebo peněžitým trestem do 360 násobku denní sazby. 

Důležité je, že svolení pacienta musí být vyjádřeno alespoň konkludentně a musí 

předcházet řádnému poučení, neboť pro platnost takového svolení platí, že pacient musí 

být řádně poučen o účelu, podstatě zákroku a o jeho důsledcích a rizicích. Pacient musí 

být poučen také o alternativách zákroku. Přitom platí zásada, že čím rizikovější zákrok 

je, tím důkladnější poučení musí být. 

Podle rakouské trestněprávní nauky i konstantní judikatury je zásadně 

vyloučeno, aby lékařský medicínsky indikovaný zákrok mohl být posouzen jako 

trestněprávně relevantní ublížení na těle.275 Souhlas pacienta není v případě těchto 

                                     
274 § 110 Trestního zákona Rakouska - Spolkového zákona z 23. 01. 1974, ve znění novely č. 134/2013, 
stav 01. 01. 2014: Kdo na jiném provede bez jeho souhlasu zákrok, byť by tak učinil podle pravidel 
lékařské vědy, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo peněžitým trestem až do výše 360 
násobku denní sazby. Nezíská-li pachatel souhlas léčeného z toho důvodu, že by odkladem zákroku byl 
vážně ohrožen život či zdraví léčeného, bude potrestán pouze tehdy, pokud zdánlivé nebezpečí nevzniklo 
a pachatel si mohl při vynaložení nezbytné péče být vědom, že nevznikne. Pachatele lze stíhat jen na 
žádost svémocně léčeného. 
275 Strafgesetzbuch. Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten 
Handlungen (Strafgesetzbuch-StGB) [online] [cit 2016-10-29]. Dostupný z: http//www.ris.bka.gv.at. 
Fuschs, H. Österreichisches Strafrecht. Allgemeiner Teil I. 7. Auflage. Springer, Wien/New York, 2008. 
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jednání okolností vylučující jejich trestnost. Vyloučení trestní odpovědnosti závisí na 

tom, zda byla zdravotní péče prováděna osobu způsobilou provádět takový léčebný 

zákrok, dále pokud existovala medicínská indikace za součastných pravidel lege artis. 

Naproti tomu lékařské zákroky neléčebného charakteru (kosmetické operace, změna 

pohlaví u transsexuálů, experimentální vědecké zákroky, apod.) jsou nahlíženy jako 

trestněprávně relevantní ublížení na těle, pokud jejich trestnost není vyloučena 

prostřednictvím svolení pacienta.  

Z výše uvedeného je patrné, že rakouská právní úprava trestního práva 

hmotného na rozdíl od úpravy tuzemské, upravuje speciální skutkovou podstatu 

zabývající se poskytováním zdravotní péče. Dle mého názoru by bylo přínosem, 

kdybychom se inspirovali rakouskou právní úpravou a do našeho právního řádu zavedli 

speciální skutkovou pdostatu dotýkající se samotného poskytování zdravotní péče. 

Subsumce zákroku non lege artis, popřípadě jiných protiprávních jednání lékařů pod 

obecné skutkové podstaty není vždy rozumné. Speciální skutkové podstaty zahrnující 

jednání lékaře by bylo v oblasti trestního práva a práva zdravotnického přínosem.  

Dále bych doporučil vytvoření speciální skutkové podstaty, která by pokryla 

situaci, kdy lékař vykonává lékařský zákrok nad rámec své specializace. Takovou 

skutkovou podstatu zná například Sloveský trestní zákoník jako trestný čin poškození 

zdraví.276 Podle této upravy je trestně odpovědný ten, kdo vykonává úkony zdravotní 

péče, přestože nemá předepsanou odbornou způsobilost zdravontického pracovníka 

nebo jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví. 

 Německá právní úprava nahlíží na neudělení souhlasu pacienta se zásahem do 

jeho tělesné integrity specifičtěji. Dle ustáleného soudního rozhodování německých 

soudů je každý zákrok do tělesné schránky pacienta bez neudělení jeho souhlasu 

                                     
276 Viz § 162 odst. 1 písm. c) zákona č. 300/2005 Z.z., trestný zákon. Kdo vykonává úkony zdravotní 
péče, přestože nemá předepsanou odbornou způsobilost zdravotnického pracovníka nebo jiného 
odborného pracovníka ve zdravotnictví, a neodborným vyšetřovacím nebo léčebným úkonem nebo 
nesprávnou indikací léků, léčiv nebo jiných zdravotnických pomůcek, byť i z nedbalosti, uskuteční bez 
souhlasu jiného vyšetřovací nebo léčebný úkon nebo nesprávnou indikaci léků, léčiv nebo jiných 
zdravotnických pomůcek a takovým úkonem ohrozí jeho zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest 
měsíců až tři léta. 
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protiprávním jednáním.277 Dle judikatury dále není důležité, zda se jedná o lečebný či 

neléčebný zásah. Toto vyplývá z garantováných článků 1 a 2 německého Základního 

zákona, neboť zákrok bez souhlasu dotčené osoby porušeje její právo na sebeurčení.278 

 

 

 

    

                                     
277 Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998, da zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 2. Oktober 2009 geandert worden ist, [online] [cit 2016-10-30]. 
278 Základní zákon (GG) z 23. května 1949:  
„Čl. 1: Důstojnost člověk a nedotknutelná. Dbát o ní a chránit ji je povinností veškeré státní moci. 
Čl. 2: Každý má právo na svobodný rozvoj osobnosti, pokud neporušuje ústavní řád nebo pravidla 
mravnosti.“ 
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Závěr 

Předkládaná práce si dala za cíl poskytnout exkurz do problematiky pacienta 

jako poškozeného při poskytování zdravotní péče z hlediska trestněprávní stránky. 

Trestněprávní problematika zdravotnického práva je značně široká, a to jak z hlediska 

samostatné trestněprávní odpovědnosti zdravotnických pracovníků, tak z hlediska 

ostatních prvků vznikajících při újmě pacienta. Hlavní snahou bylo vylíčit dopady 

protiprávního jednání zdravotnického pracovníka vůči pacientovi a především snaha o 

vysvětlení vztahů práva trestního a občanského, které v rámci této problematiky jasně 

kompilují a vzájemně se doplňují.  

Jak bylo v práci uvedeno, medicína byla v minulosti považována více za umění 

než exaktní vědu a v tomto kontextu byl pacient také léčen. Tradiční vztah mezi 

lékařem a pacientem byl nerovný, neboť pacient se na svém léčení téměř nepodílel. 

Z tohoto titulu byla též omezena pacientova práva a jeho osobnostní práva byla značně 

narušována. Postupem času se tento paternalistický vztah přesunul do stejné roviny, 

neboť zákonodárce řeší naznačený konflikt ve prospěch práva na sebeurčení. Je 

zákonnou povinností lékaře respektovat názor plně způsobilého pacienta. Toto pojetí se 

prakticky promítlo do všech sfér medicínského práva, neboť pacient se stává rovným 

účastníkem a jeho práva jsou značně posílena. Odrazem této skutečnosti byla větší 

ochrana pacientových práv, možnost se domáhat náhrady újmy, popřípadě požadovat 

jiná zadostiučinění. Lékaři začali podléhat většímu tlaku okolí, neboť jejich práce byla 

značně kontrolována a jakýkoliv menší exces byl potrestán. 

Třetí kapitola navázala na moderní vztah pacienta a lékaře s  ohledem na 

odpovědnost zdravotnického zařízení a jeho personálu vůči pacientům. Byly vylíčeny 

všechny možné odpovědnostní vztahy mezi subjekty medicinského práva. Jak již bylo 

řečeno, zdravotnické právo je komplexním právem zasahujícím do nejednoho druhu 

právního odvětví, a to se odráží též na odpovědnostních vztazích, které mohou vznikat 

v rovinách občanskoprávních, správněprávních, trestněprávních a jiných. Uvedli jsme 

vztah mezi těmito odpovědnostmi a provázanost nároků, které vznikají v rámci 

takového propojení.  
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V návaznosti na odpovědností vztahy jsem si uvedli nejčastěji se vyskytující 

trestné činy zdravotnických pracovníků, kterých se lze na pacientech dopustit. 

V největší míře byly uvedeny trestné činy zasahující do tělesné integrity člověka, neboť 

právě lidská schránka je v rámci poskytování zdravotní léče nejvíc ohrožována. V práci 

byl uveden převažující výskyt nedbalostních trestných činů v rámci poskytování 

zdravotní péče.  

Vpáte kapitole jsme si uvedli zejména samostatný nárok pacienta na náhradu 

škody či újmy, vznikající na základě porušení právní povinnosti lékaře. Uvedli jsme 

novou úpravu odškoďňování v rámci občanského práva a popsali názor NS k této nové 

úpravě a k jím vytvořenému metodickému rámci. Dle mého názoru zákonodárce 

principiálně správně upravil oblast náhrady školy, neboť dává soudu právo na posouzení 

každého případu samostatně, s přihlédnutím ke všem okolnostem daného případu. Tento 

fakt se může kladně promítnout do problematiky poskytování zdravotní peče, neboť při 

ní dochází k zásadní zásahům do osobnosti člověka. Zákonodárce se tak inspiroval 

rozšířenou judikaturou v oblasti odškoďňování a vyšel tak vstříc požadavkům odborné 

veřejnosti. 

V poslední kapitole jsme si uvedli zahraniční úpravu pacienta jako poškozeného 

při poskytování zdravotní péče, zejména s důrazem na úpravu rakouského trestního 

práva. Dále jsme uvedli možné změny, které by byly přínosem pro naše zdravotnické a 

trestní právo.   

Co se týče změn, které se v nedávné době dotkly našeho právního řádu, vidím 

velký posun ve vytvoření nového specifického smluvního typu o péči o zdraví dle NOZ, 

který přesněji upravuje práva a povinnosti zdravotnických zařízení a vymezuje tak 

obsah jejich právního poměru.  

Jako negativní skutečnost spatřuji v nevůli soudců trestních soudů rozhodovat o 

nároku na náhradu škody či újmy. V mnoha případech totiž soudci odkazují na 

občanskopravní řízení, byť k tomu nemají vážný důvod. Pacient tak ztrácí výhody, které 

mu přináší adhézní řízení, a to hlavně z hlediska povinnosti tvrzení a povinnosti 

důkazní, kterou v rámci takového řízení zastává státní zástupce a dalších nadbytečných 

nákladů, vznikajících v souvislosti s podáním žaloby v občanskopravním řízení. Důvod 
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této nevůle spatřuji v neochotě soudců trestních soudů prohlubovat svoje znalosti 

v oblasti náhrady śkody či újmy, jakožto občanskoprávního nároku, což se posléze 

promítá do jejich rozhodovací činnosti. Dle mého názoru se tento negativní jev nejspíše 

ještě více rozšíří, a to díky nálezu Ústavního soudu, který se negativně vyjádřil 

k metodickému postupu odčinění újmy na zdraví a životě. 

Úroveň zdravotnického práva na území České republiky považuji v zásadě 

dostačující, avšak bych rád viděl ucelenější úpravu, která by vztahy mezi pacienty a 

zdravotnickými zařízeními komplexně upravila. Velkým posunem v oblasti 

zdravotnického práva spatřuji též v oblasti odškodnění dle nové civilní úpravy, neboť je 

tato problematika nedílnou součástí zdravotnického práva. Jako zásadní krok bych 

určitě dále uvítal vytvoření speciální úpravu skutkové podstaty zdravotnických 

pracovníku v našem trestním řádu. Dle mého názoru není vždy šťastné každé 

protipravní jednání lékře subsumovat pod obecné skutkové podstaty. Myslím si, že 

bychom se měli inspirovat úpravou okolních států, například úpravou Rakouské a 

Slovenské,  které obsahují speciální skutkové podstaty zdravotních pracovníků.  
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Shrnutí 

Diplomová práce se zabývá problematikou trestněprávních aspektů postavení pacienta 

jako poškozeného při poskytování zdravotní péče. Autor zejména charakterizuje 

trestněprávní vztahy mezi pacienty a zdravotnickými zařízeními, jejich obsah a 

východiska.   

V první části diplomové práce autor uvádí právní rámec zdravotnického práva, a to 

zejména v oblastní národního a mezinárodního práva. Zabývá se jak stěžejními zákony, 

které přímo upravující zdravotnické právo, tak zákony, které se zdravotnickým právem 

souvisí a značně ho ovlivňují. V oblasti mezinárodního práva se autor především zabývá 

Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a Úmluvou o biomedicíně. V rovině 

národního práva se autor dotýká oblasti ústavního pořádku, zejména Listiny základních 

práv a svobod a též oblasi zákonné, kde popisuje především úpravu zdravotnického 

práva, trestního práva a práva občanského. 

V druhé části diplomové práce autor nejprve vymezuje základní pojmy a stěžejní 

instituty vyskytující se v oblasti poskytování zdravotní péče. Posléze se autor v druhé 

části zaměřuje na samotný vztah pacienta a zdravotnického zařízení, kdy se nejprve pro 

pochopení dané pro problematiky zabývá historickým vývojem takového vztahu a 

posléze přechází k charakteristice a vymezení moderního vztahu pacienta a 

zdravotnického zařízení.  

Třetí část navazuje problematikou odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb. 

Autor se zabývá odpovědnostními vztahy, které mohou vzniknout v rámci poskytování 

zdravotní péče, především s důrazem na odpovědnost občanskou a odpovědnost trestní. 

Zabývá se obecnými předpoklady odpovědnostních vztahů, jejich druhy a vzájemnými 

vztahy mezi nimi.  

Ve čtvrté části autor charakterizuje nejvíce se vyskytující trestné činy v rámci 

poskytování zdravotních služeb. 

Poslední část diplomové práce pojednává zejména o samostatném nároku pacienta na 

náhradu škody či újmy, kterou pacient uplatňuje v rámci adhezního řízení. Autor dále 

popisuje novou úpravu odškodňování v rámci občanského práva, kde popisuje 

charakteristiku a východiska nové úpravy. Naposledy autor uvádí zahraniční úpravu  

ochrany pacientových práv v rámci zdravotní péče a navrhuje změny naší úpravy. 
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Summary 

This thesis deals with the criminal aspects of the patient's status as an injured party in 

the provision of health care. Author especially characterizes the criminal relationships 

between patients and health care facilities, their contents and background. 

In the first part of the thesis the author provides a legal framework for the health law, 

especially in the area of national and international law. It deals with crucial laws 

directly governing the healthcare law, and laws that are related to health law and greatly 

affect it. In the field of international law, the author deals mainly with the European 

Convention on Human Rights and the Convention on Biomedicine. At the level of the 

national rights of the author touches the area of constitutional order, in particular the 

Charter of Fundamental Rights and Freedoms as well as the partition law, which 

describes the particular treatment of health law, criminal law and civil law. 

In the second part of the thesis the author first defines the basic concepts and 

fundamental institutes occurring in health care. Eventually, the author of the second part 

focuses on the actual relationship between the patient and the medical facility where the 

first for the understanding of the issues dealing with the historical evolution of this 

relationship and later transferred to the characteristics and the definition of the modern 

relationship between the patient and medical devices. 

The third part follows the issue of the liability of providers of health services. The 

author discusses liability relationships that may arise in the context of providing health 

care, with particular emphasis on civil liability and criminal liability. It deals with the 

general assumptions of liability relations, their types and relationships between them. 

In the fourth part, the author describes the most frequent crimes in the provision of 

health services. 

The last part of the thesis deals mainly with the own patient's entitlement to damages or 

injury, the patient applies in the adhesion control. Describe author further readjustment 

of compensation under civil law, which describes the characteristics and starting a new 

treatment. Last author presents the foreign rules governing the protection of patient 

rights in health care and propose changes to our adjustments.  
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