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Úvod
Určení výše náhrady újmy na zdraví je složitou a stále velmi aktuální
problematikou. Mimo jiné i v souvislosti s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník a souvisejícím zrušením vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a
ztížení společenského uplatnění, došlo ke značnému zkomplikování situace pro soudce
v otázce určení výše náhrady újmy na zdraví. Ačkoliv tak dle většiny argumentů lze
novou právní úpravu náhrady újmy na zdraví považovat spíše za vhodnou, neboť tímto
došlo k odstranění přílišného formalismu při určování výše jednotlivých součástí
náhrady újmy na zdraví, je zřejmé, že pravidlo pro určení výše náhrady nemajetkové
újmy na zdraví tzv. „dle zásad slušnosti“1 není dostačující a může vést ke ztrátě právní
jistoty v souvisejících právních sporech. Jeví se proto jako nezbytné najít rovnováhu
mezi co nejvyšší mírou právní jistoty, zaručenou především metodikou odškodňování
v rámci judikatury, a přílišným formalismem při odškodňování znemožňujícím
zohlednění jednotlivých okolností případu.
Vzhledem k tomu, že francouzská právní praxe má judikaturou velmi podrobně
propracovanou metodiku odškodňování újmy na zdraví, která se navíc neustále
rozšiřuje, rozhodla jsem se porovnat teorii a praxi odškodňování újmy na zdraví
v České republice a ve Francii a pokusit se zároveň nalézt možná východiska pro
vypracování podrobnější metodiky v České republice. Ačkoli totiž můžeme pozorovat
postupnou snahu o zavedení podrobnější metodiky odškodňování újmy na zdraví
v České republice, mimo jiné například v rámci Metodiky Nejvyššího soudu ČR
k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, česká soudní praxe stále nemá jasno
v konkrétních pravidlech pro odškodňování především nemajetkové újmy na zdraví. To
může v některých případech způsobit spíše „pocitové“ hodnocení jednotlivých případů
soudci. Je sice zřejmé, že právě na soudci je, aby ohodnotil okolnosti případu a stanovil
náhradu v odpovídající výši, nicméně pro tuto činnost by měl mít jasná pravidla, která
by zabránila absenci právní jistoty a přílišnému rozpětí výše přiznaných částek
v jednotlivých případech.
Určení výše přiznaného odškodnění za újmu na zdraví však není jedinou
problematickou součástí souvisejících právních sporů. Další problematickou kategorií je
mimo jiné také prokazování příčinné souvislosti v některých případech újmy na zdraví,
1

Ustanovení § 2 958 a § 2 959 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 9. 9. 2016].
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často například v právních sporech z oblasti medicíny. Proto se ve své práci částečně
zaměřím i na teorii právní odpovědnosti za újmu na zdraví, především na pojetí
předpokladů vzniku právní odpovědnosti v českém a francouzském právu, které je
nezbytné ke správnému pochopení fungování obou právních systémů.
Vzhledem

k výše

uvedenému

budu

postupovat

především

metodou

komparativní, kdy se v každé části práce zaměřím na jednu problematiku náhrady újmy
na zdraví a porovnám její rozdílné pojetí v českém a francouzském právu za pomoci
související literatury, judikatury a některých příspěvků z právních periodik. Cílem mé
práce je především porovnání právního základu náhrady újmy na zdraví v obou
právních systémech a srovnání jednotlivých odškodňovaných položek. Pomocí dílčích
částí práce bych chtěla dosáhnout celkového zhodnocení nejen výhodnosti každého ze
systémů pro poškozené, ale především schopnosti každého ze systémů vyvážit na jedné
straně možnost soudce ocenit okolnosti každého jednotlivého případu a na straně druhé
předvídatelnost rozhodnutí a přiznaných částek, ovšem bez přehnané formality
rozhodování. V úplném závěru práce se pokusím zhodnotit francouzské právní instituty
v této oblasti, které by mohly být zdrojem inspirace pro českou soudní praxi.
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1. Právní předpoklady vzniku povinnosti náhrady újmy
na zdraví
Předpoklady právní odpovědnosti jsou v českém a francouzském právu v praxi
obdobné, setkáme se však s rozdílným teoretickým a terminologickým pojetím. K tomu,
aby dle českého práva nastala právní odpovědnost, tedy aby subjekt byl oprávněn
k náhradě způsobené újmy, ať už majetkové nebo nemajetkové, jsou nezbytné v případě
subjektivní odpovědnosti čtyři, v případě objektivní odpovědnosti tři předpoklady.
Konkrétně se jedná o protiprávní jednání (porušení povinnosti), a to ať už v podobě
aktivního konání či opomenutí, či alternativně zákonem kvalifikovanou událostí
vyvolávající protiprávní následky, samotný vznik újmy, příčinnou souvislost mezi
protiprávním jednáním a vzniklou škodou a v případě subjektivní odpovědnosti také
zavinění, tedy nedbalost nebo úmysl.2 Předpoklady jsou dle francouzského práva
obdobné s jistými odlišnostmi, mezi nimi především pojetí protiprávnosti a zavinění
jako pouze jednoho předpokladu odpovědnosti (tzv. „faute“) a rozlišování pojmů
„dommage“, tedy újmy vzniklé v důsledku jakékoli události, a „préjudice“ jako újmy
odškodnitelné, tedy jako právního nároku na odškodnění újmy. V následující kapitole
postupně stručně vysvětlím jednotlivé předpoklady jak v českém, tak francouzském
právním řádu, a zaměřím se také na rozdíly v jejich pojetí v každém ze zmíněných
právních řádů3.

1.1. Protiprávní jednání v českém a francouzském právu
Český účinný občanský zákoník4 vychází z „rozlišení protiprávnosti a zavinění
jako dvou odlišných kategorií, jedné objektivní a druhé subjektivní“5. V tomto směru se
česká právní teorie výrazně odlišuje od teorie francouzské, kde protiprávnost a zavinění
2

K tomu např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR z 20. 2. 2003, sp. zn. 25 Cdo 986/2001. In: Beckonline [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 30. 9. 2016]. Dostupné z:
http://www.beck-online.cz/
3
KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan a kolektiv. Občanské právo hmotné 2. 4.
aktualizované a doplněné vyd. Praha: Nakladatelství Wolters Kluwer, 2004. 612 s. ISBN 80-7357131-5, s. 419.
4
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 9. 2016].
5
MELZER, Filip. Corpus delicti aneb obrana úpravy deliktního práva v návrhu občanského
zákoníku. Bulletin advokacie. 2011, roč. 2011, č. 3, s. 26. ISSN 1210-6348.
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splývají v jediný právní předpoklad, tzv. faute6. V této podkapitole se proto zaměřím
především na pojetí protiprávního jednání v českém právu, na faute jako předpoklad
odpovědnosti ve francouzském právu se podrobněji zaměřím v podkapitole o zavinění.
S tím souvisí také rozlišování pojmů dommage a préjudice francouzským právem.
Zatímco pojmem dommage francouzské právo obecně označuje jakoukoli škodu, ať už
majetkovou či nemajetkovou, odškodnitelnou či neodškodnitelnou, pojem préjudice
v sobě už sám o sobě zahrnuje položku protiprávnosti, případně fakt, že škoda je
důsledkem jiné zákonem stanovené události, ačkoli ne nutně protiprávní. Tedy pojmem
préjudice francouzská právní teorie označuje pouze takovou újmu, která splňuje
všechny stanovené předpoklady odpovědnosti, a v důsledku této skutečnosti lze
stanovenou újmu odškodnit.7
Obecně se protiprávnost v českém právu nepresumuje, je tedy vždy nutné ji
náležitě prokázat. Protiprávním jednáním se rozumí nejen aktivní konání subjektu, ale
také protiprávní opomenutí. K porušení povinnosti pak může dojít porušením dobrých
mravů, porušením zákonné či smluvní povinnosti.
Odpovědnost za porušení dobrých mravů upravuje občanský zákoník
v ustanovení § 2 909. Pojem dobrých mravů není definován zákonem a je tak úkolem
soudní praxe, aby obsah tohoto pojmu vymezila. To učinil například Nejvyšší soud ve
svém rozsudku z 10. 4. 20008, ve kterém se soud vyjadřoval ke skutečnosti, zda je
úroková míra ve výši 1 % denně v rozporu s dobrými mravy. V rozsudku soud mimo
jiné uvedl, že „v rozporu s dobrými mravy je právní úkon, který neodpovídá mravním
zásadám, popř. kulturním a společenským normám, které jsou obecně přijímány v určité
společnosti, a vytváří tak obecné mínění o tom, co je společností akceptovatelné a
pokládané za poctivé a slušné jednání. (…) Dobré mravy netvoří uzavřený a
petrifikovaný normativní systém (…) a rozpor právního jednání s dobrými mravy je
proto třeba posuzovat v každém případě individuálně, s přihlédnutím ke konkrétním
okolnostem jednání účastníků v příslušném období a k jejich tehdejšímu postavení.“
6

Blíže viz například CABRILLAC, Rémy. Droit des obligations. 11. vyd. Paříž: Nakladatelství
Dalloz, 2014. 419 s. ISBN 978-2-247-13683-4. s. 205 a následující.
7
DINTILHAC, Jean-Pierre. Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature
des préjudices corporels [online]. 2005. s. 3 [cit. 29. 9. 2016]. Dostupné z:
file:///C:/Users/User/Downloads/IndemnRappDintilhac.pdf
8
Rozsudek Nejvyššího soudu z 10. 4. 2001, sp. zn. 29 Cdo 1583/2000. In: Beck-online [právní
informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 29. 9. 2016]. Dostupné z: http://www.beckonline.cz/
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V rozporu s dobrými mravy je dle občanského zákoníku také takové jednání, jehož
hlavním účelem je poškození jiného, a to i v případě, že dotyčný vykonával své vlastní
právo. V případě porušení dobrých mravů bude nezbytné, aby poškozený prokázal
úmysl škůdce jednat v rozporu s dobrými mravy.
Porušení zákona může škůdce naplnit zásahem do absolutních nebo relativních
práv poškozeného. V případě absolutních práv platí, že povinností ostatních subjektů je
tato práva respektovat, tedy do nich nezasahovat. Každý zásah do takovýchto práv,
mimo případy okolností vylučujících protiprávnost, bude protiprávní skutečností. Mezi
okolnosti vylučující protiprávnost plnění zákonné povinnosti, výkon subjektivního
práva, svépomoc, nutná obrana, krajní nouze, svolení poškozeného a dovolené riziko9.
Naopak zásah do relativního práva poškozeného bude protiprávním jednáním pouze
v případě, že „tímto jednáním byla porušena zákonná povinnost, jejímž cílem je takové
škodě zabránit“10. V případě porušení zákonné povinnosti bude nezbytné zavinění
škůdce, a to alespoň ve formě nedbalosti. Zavinění se presumuje, a tak v případě, že se
škůdce bude chtít zprostit případné právní odpovědnosti, bude jeho jedinou možností
exkulpace, tedy prokázání, že protiprávní stav ani částečně svým jednáním nezavinil.
Další, poslední možností protiprávního jednání je porušení smluvní povinnosti,
popsané v ustanoveních § 2 913 a § 2 914 občanského zákoníku. Od porušení dobrých
mravů a zákonné povinnosti se liší také tím, že při porušení smluvní povinnosti se
nevyžaduje zavinění škůdce. Jinak řečeno, škůdce bude odpovědný za protiprávní
jednání spočívající v porušení smlouvy i v případě, že porušení smlouvy žádným
způsobem nezavinil. Jedinou možností zproštění se odpovědnosti ze smluvní povinnosti
škůdcem bude liberace. Škůdce tedy bude muset prokázat, že mu ve splnění smluvní
povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Vznik překážky musí být překvapivý, nesmí
být výsledkem pravidelného běhu věcí. Předvídatelnost je nutné vykládat ve smyslu ust.
§ 4 odst. 2 občanského zákoníku ve smyslu „vědomosti, jakou si důvodně osvojí osoba
případu znalá při zvážení okolností, které jí musely být v jejím postavení zřejmé“11,

9

KNAPPOVÁ, ŠVESTKA, DVOŘÁK op. cit. 2004, s. 428 - 429.
MELZER op. cit. 2011, s. 25.
11
Ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 30. 9. 2016].
10
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případně ve smyslu ust. § 5 odst. 112 občanského zákoníku, jedná-li se o odborníka.
Nepřekonatelnou se rozumí taková překážka, které strana nemohla zabránit, ani pokud
by učinila vše, co může, aby dostála své povinnosti. Nezávislostí na vůli se rozumí
požadavek vzniku překážky mimo sféru kontroly této osoby.13 Nesmí se však jednat o
překážku vzniklou ze škůdcových osobních poměrů nebo až v době, kdy byl škůdce
s plněním smluvní povinnosti v prodlení, neboť v takovém případě občanský zákoník
tyto překážky jako důvod liberace výslovně vylučuje14.
Obecně tak můžeme shrnout, že protiprávní stav vzniká z jednoho ze tří výše
uvedených důvodů, tedy z porušení dobrých mravů, z porušení zákonné povinnosti
mimo případy přítomnosti okolnosti vylučující protiprávnost a z porušení smluvní
povinnosti. Protiprávním jednáním může být jak jednání komisivní, tak jednání
omisivní s tím, že protiprávním opomenutím je „opomenutí pouze takového jednání,
k němuž byla určitá osoba ze zákona povinna“15. Současná česká právní úprava tak
vychází z tzv. nejednotnosti civilního práva, tedy rozlišování mezi porušením zákonné
(právní) a smluvní povinnosti.

1.2. Újma a principy její náhrady v českém a francouzském
právu
1.2.1. Újma jako předpoklad odpovědnosti v českém právu
Občanský zákoník zavedl nový pojem újma, která se dělí na újmu majetkovou
(škodu) a újmu nemajetkovou. Stejné dělení mimochodem můžeme pozorovat i v právu
francouzském, které újmu dělí na újmu jako zásah do práv majetkových a újmu jako
zásah do práv nemajetkových. Obecně se újmou rozumí ztráta, kterou osoba utrpí na
právem chráněném statku16.

12

„Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník
určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která
je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.“
Ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In:
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 30. 9. 2016].
13
HULMÁK a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. vyd.
Praha: C. H. Beck, 2014. 2080 s. ISBN 978-80-7400-287-8, s. 1574, 1575.
14
Ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 30. 9. 2016].
15
KNAPPOVÁ, ŠVESTKA, DVOŘÁK a kol. op. cit. 2004, s. 428.
16
HULMÁK op. cit. 2014, s. 1498.
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Majetková újma se klasicky dělí na skutečnou škodu (damnum emergens) a ušlý
zisk (lucrum cessans). Skutečnou škodu můžeme definovat jako „majetkovou újmu
vyjádřitelnou v penězích, spočívající v důsledku protiprávního (…) jednání, resp. škodní
události ve zničení, ztrátě, snížení či jiném znehodnocení již existujícího majetku
poškozeného (…), a jež představuje majetkové hodnoty nezbytné k uvedení věci
v předešlý stav“17. Ušlým ziskem se rozumí „majetková újma vyjádřitelná v penězích
(…) spočívající v tom, že v důsledku protiprávního jednání, resp. škodní události,
nedošlo k rozmnožení majetku poškozeného, které poškozený mohl odůvodněně, tj.
doložitelným způsobem, očekávat se zřetelem k obvyklému chodu věcí“18. K pojmu
ušlého zisku se vyjádřil také Nejvyšší soud například ve svém rozsudku z 25. února
201019, dle kterého při určování existence a výše ušlého zisku „nepostačuje pouhá
pravděpodobnost zvýšení majetku poškozeného v budoucnosti, ale musí být postaveno
najisto, že při pravidelném běhu věcí, pokud by nebylo protiprávního jednání škůdce,
mohl poškozený důvodně očekávat zvětšení svého majetku.“ Stejně tak při stanovování
výše ušlého zisku musí soud přihlížet k tomu, „o jaký reálně dosažitelný, nikoliv
hypotetický, prospěch poškozený přišel“. Soud tak musí zvážit všechna hlediska
možnosti dosažení zisku, mimo jiné například i výši nákladů potřebnou k získání
patřičného zisku. Skutečná škoda a ušlý zisk pak dohromady tvoří tzv. čistou
majetkovou újmu ve smyslu zásad evropského deliktního práva PETL, kterou lze
vypočíst tak, že „na jednu stranu rovnice postavíme příjmy, důvodně předpokládané
příjmy, výdaje a důvodně předpokládané výdaje před škodní událostí a na druhou
stranu rovnice postavíme příjmy, důvodně předpokládané příjmy, výdaje a důvodně
předpokládané výdaje s neznámou XPEL“20.
V případě majetkové škody české právo upřednostňuje náhradu uvedením do
předešlého stavu s tím, že toto pravidlo se neuplatní, pokud uvedení do předešlého stavu
není možné nebo si ho poškozený nepřeje.21 Zákonodárce přitom vycházel
z předpokladu, že náhrada uvedením do předešlého stavu je „spravedlivější“ vzhledem
17

KNAPPOVÁ, ŠVESTKA, DVOŘÁK op. cit. 2004, s. 438.
KNAPPOVÁ, ŠVESTKA, DVOŘÁK op. cit. 2004, s. 439.
19
Rozsudek Nejvyššího soudu z 25. 2. 2010, sp. zn. 23 Cdo 1069/2008. In: Beck-online [právní
informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 30. 9. 2016]. Dostupné z: http://www.beckonline.cz/.
20
PÍSAŘÍKOVÁ, M. Újma jako nový právní institut. Rekodifikace a praxe. 2013, roč. 2013, č. 12,
s. 6. ISSN 1805-6822.
21
Ustanovení § 2 951 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In:
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 1. 10. 2016].
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k tomu, že i případná oprava věci vyžaduje jisté náklady, které pouhá náhrada skutečné
škody a ušlého zisku nemusí vždy zohlednit. Nemajetková újma se odškodňuje
přiměřeným zadostiučiněním.
Ke způsobení újmy může nicméně dojít i zásahem do jiných než majetkových
práv, kterou se rozumí „osobní újma nebo újma na svobodě, důstojnosti nebo jiných
osobnostních právech, která odpovídá utrpení poškozeného a zhoršení jeho tělesného
nebo duševního zdraví“22. Ochrana osobnosti člověka vyplývá mimo jiné přímo
z občanského zákoníku23, ale také z jiných právních předpisů, mezi nimi především
z Listiny základních práv a svobod24, Ústavy ČR25 či Evropské úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod26. Osobnost člověka můžeme definovat jako „vše,
čím se člověk projevuje navenek ve vztahu ke svému okolí, a to jak po stránce fyzické,
tak po stránce duchovní a duševní“27. Občanský zákoník výslovně stanovuje, že
chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv, jako je zejména jeho
„život a důstojnost, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost,
čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy“28. Chráněna nicméně není jen osobnost
člověka, ale také například jeho jméno, bydliště, podoba, soukromí a právo na tělesnou
a duševní integritu. Tento výčet však není taxativní, neboť jak uvádí přímo důvodová
zpráva k občanskému zákoníku, „osnova (občanského zákoníku) sleduje cíl zákonné
garance všech přirozených práv člověka, ať již jsou v zákoně výslovně“29 zmíněna, nebo
ne.

22

PÍSAŘÍKOVÁ, M. 2013 op. cit., s. 8.
Ustanovení § 81 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 1. 10. 2016]: „1) Chráněna je osobnost
člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít
podle svého, 2) Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v
příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.“
24
Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a
svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 1. 10. 2016].
25
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 1. 10. 2016].
26
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o
ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících. In: ASPI
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 1. 10. 2016].
27
HULMÁK op. cit. 2014, s. 395.
28
Ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 1. 10. 2016].
29
Česko. Důvodová zpráva k zákonu č. 89 ze dne 22. března 2012, občanský zákoník,
(konsolidovaná verze) [online]. Vláda ČR. [cit. 1. 10. 2016]. Dostupné z www:
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf.
23
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V případě neoprávněného zásahu do jedné z výše uvedených složek osobnosti
člověka je dotyčnému způsobena nemajetková újma. Obecně dle občanského zákoníku
platí, že v případě zásahu do osobnosti má dotyčný právo „domáhat se toho, aby bylo od
neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek“30. V případě
nemajetkové újmy má poškozený zásahem do jeho osobnostních práv dále právo na
přiměřené zadostiučinění ve smyslu ustanovení § 2951 odst. 2 občanského zákoníku,
které může být poskytnuto různými způsoby, například omluvou či v penězích
v případě, že jiný způsob nezajistí skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené
újmy. Obecně pro náhradu nemajetkové újmy platí, že, na rozdíl od vzniklé škody,
kterou je škůdce povinen nahradit vždy, musí být odškodněna pouze v případech
stanovených zákonem, nebo pokud si to strany výslovně ujednaly. V případě náhrady na
přirozených právech člověka je škůdce povinen nahradit škodu i nemajetkovou újmu,
kterou dotyčnému tímto způsobil, včetně způsobených duševních útrap. Vzhledem
k tématu práce se náhradou újmy budu podobněji zabývat v dalších kapitolách práce.
Způsobení nemajetkové újmy může v některých případech spočívat i ve
skutečnostech na první pohled ne zcela zřejmých. Tak například Ústavní soud ve svém
nálezu z 9. ledna 200431 judikoval, že újmou na zdraví je jen nejen zhoršení zdraví, ale
také skutečnost, že nedošlo k jeho zlepšení dle důvodného očekávání pacientky. Soud
v tomto rozhodnutí uvedl, že pokud lékař nepostupoval tzv. lege artis ve smyslu
ustanovení § 4 odst. 5 zákona o zdravotních službách32 a v důsledku toho nedošlo
k očekávanému zlepšení zdravotního stavu pacientky, je poskytovatel odpovědný za
újmu takto způsobenou pacientce33.

30

Ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 1. 10. 2016].
31
Nález Ústavního soudu z 9. 1. 2014, sp. zn. III ÚS 2253/13. In: Beck-online [právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 1. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/
32
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění
pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 1. 10. 2016].
33
Francouzská judikatura šla mimochodem v tomto ohledu ještě dál, když Kasační soud ve svém
rozhodnutí ze 7. ledna 1997 judikoval, že v případě velmi jednoduchých zákroků, jakým je
například implantace zubní protézy, je lékař odpovědný za výsledek zákroku. Rozhodnutí První
občanskoprávní komory Kasačního soudu ze 7. 1. 1997, sp. zn. 94-19497. In: Legifrance.gouv.fr.
[právní informační systém]. Státní správa ve Francii [cit. 29. 9. 2016].
Dostupné z:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007037189
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1.2.2. Újma jako předpoklad právní odpovědnosti ve francouzském
právu
Hned na úvod je nezbytné vymezit francouzské dělení újmy na dommage a
préjudice. Dommage je příslušný zásah do práv oběti, konkrétně do jejího „majetku,
tělesné nebo duševní integrity“34. Jedná se o konkrétní jednání jako objektivně
zjistitelnou skutečnost, která zakládá právo na odškodnění (dommage réparable), nebo
ho naopak nezakládá (dommage irréparable). Préjudice je zásah do práv poškozeného
jako takový. Préjudice zahrnuje jak samotnou újmu (dommage), tak právo na její
náhradu, neboť se jedná o zásah do práv poškozeného. Samotná dommage však může
existovat i bez préjudice, a to v případě, že újma sice byla poškozenému objektivně
způsobena, ale oběť nemá právo na její náhradu35. Jen dommage by tak vznikla
například osobě, která si sama vlastní vinou přivodila zranění. Naproti tomu o préjudice
půjde v případě, že osoba byla zraněna při autonehodě způsobené nedbalostním
jednáním jiného řidiče. V takovém případě existuje újma na zdraví jako dommage a
zároveň i nárok na její náhradu, který poškozený může uplatnit proti škůdci, a jedná se
tak o préjudice. Zjednodušeně tak můžeme přeložit dommage jako újmu ve smyslu
českého práva, préjudice pak jako újmu zakládající právo na náhradu poškozeného.
Obdobně jako dle českého práva se i dle francouzské právní teorie dělí škoda na
majetkovou a nemajetkovou, konkrétněji pak na majetkovou újmu, újmu na zdraví,
morální (citovou) újmu a ekologickou újmu, kterou se jako jedinou v této kapitole
nebudu vzhledem k tématu práce podrobněji zabývat.
Majetková újma spočívá, stejně jako v českém právu, v zásahu do majetkové
sféry poškozeného. Stejně jako v případě českého práva jsou jejími základními dvěma
složkami damnum emergens a lucrum cessans. Někdy bývá pod tuto újmu zařazována i
újma na zdraví poškozeného, neboť v rámci této újmy je hrazena majetková část újmy
na zdraví, tedy především ztráta příjmů a vynaložené náklady spojené s újmou na

34

CORNU, Gérard. Vocabulaire juridique. 10. aktualizované a doplněné vydání. Paříž: Quadrige,
2014. 1099 s. ISBN 978-2-13-062463-9. s. 367.
35
K tomu více například DINTILHAC, Jean-Pierre. Rapport du groupe de travail chargé
d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels [online]. 2005. s. 3 [cit. 29. 9. 2016].
Dostupné z: file:///C:/Users/User/Downloads/IndemnRappDintilhac.pdf
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zdraví. Naopak duševní útrapy způsobené újmou na zdraví jsou v praxi nahrazovány
v rámci tzv. újmy morální36.
V případě odlišování újmy na zdraví jako samostatné kategorie můžeme
pozorovat obdobné vymezení jako v právu českém, neboť je definována jako „újma
spojená se zásahem do fyzické integrity poškozeného“37, do které tak spadají jak
související majetkové újmy jako náklady spojené s léčením, tak újmy nemajetkové jako
bolestné či ztížení společenského uplatnění.
Morální újma je obecně definována jako „újma spočívající v zásahu do jiných
než majetkových práv poškozeného“38. Může se jednat například o zásah do soukromí
nebo cti osoby, citovou újmu například v podobě ztráty blízké osoby, zásah do
osobnostních hodnot například v podobě náboženského vyznání poškozeného, ztížení
společenského uplatnění, nemožnost založit rodinu, újmu způsobenou nákazou nemocí
či tzv. sexuální újmu39.
Aby újma zakládala právo na odškodnění, musí splňovat tři základní požadavky.
Je nezbytné, aby zasahovala do právem chráněné oblasti poškozeného a zároveň byla
tzv. přímá a jistá.
Požadavek zásahu do práv poškozeného byl však judikaturou postupně zmírněn
na požadavek zásahu do právem chráněného zájmu osoby. Formulace zásahu do práv
poškozeného měla (a v některých případech stále má) za cíl vyloučit náhradu v případě,
že újma sice byla způsobena, zákon však tomuto právu nezaručuje ochranu. Původně
tento požadavek sloužil k zabránění možnosti milenky žádat náhradu újmy v souvislosti
se smrtí milence. Od tohoto názoru však judikatura již v první polovině dvacátého
století upustila. Požadavek oprávněnosti chráněného zájmu však stále zůstává, a tak

36

K tomu např. CABRILLAC op. cit. 2014, s. 255.
TERRÉ Francois, SIMLER Philippe, LEQUETTE Yves. Droit civil – Les obligations. 11.
vydání. Paříž: Dalloz, 2012, 1594 s. ISBN 978-2-247-13012-2. s. 767.
38
CABRILLAC op. cit. 2014, s. 255.
39
Sexuální újmu podrobněji definoval například francouzský Kasační soud mimo jiné ve svém
v rozsudku Druhé občanskoprávní komory ze dne 17. 6. 2010, sp. zn. 09-15842. In.
Legifrance.gouv.fr. [právní informační systém]. Státní správa ve Francii [cit. 1. 10. 2016].
Dostupné z:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00
0022368110&fastReqId=386674186&fastPos=1 , kde soud tuto újmu definoval jako „všechny
újmy zasahující do sexuální sféry poškozeného“, jako je ztráta nebo poškození reprodukčních
orgánů, ztráta potěšení ze sexuálního styku či ztráta libida, ztráta schopnosti pohlavního styku
apod.
37
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například prostitutka nemůže požadovat náhradu za nemožnost i nadále vykonávat své
povolání a stejně tak nikdo nemůže požadovat náhradu za skutečnost, že se narodil40.
Jistota způsobené újmy evokuje její dostatečné prokázání, stejně jako v českém
právu. Odškodněna tak nemůže být pouze hypotetická újma, ale jen újma skutečně
způsobená. Na druhou stranu však judikatura postupně dospěla k tomu, že tento
požadavek nebrání odškodnění újmy budoucí, pokud se soudci jeví jako jistý a přímý
následek současného stavu a zároveň jí je možné v této chvíli ocenit41. Stejně tak i ztrátu
šance je možné odškodnit v případě, že se možnost šance jeví jako dostatečně jistá, jako
například v případě ztráty šance na uzdravení v důsledku chirurgického zákroku
provedeného tzv. non lege artis42.
Posledním požadavkem je tzv. přímost způsobené újmy, tedy požadavek, aby
újma nastala v přímé příčinné souvislosti se škodlivým jednáním či jinou protiprávní
skutečností. Požadavek přímosti způsobené újmy nicméně nevylučuje možnost
odškodnění tzv. sekundárních obětí. Nejprve mohly sekundární oběti žádat jen náhradu
způsobenou úmrtím manžela či příbuzného. Judikatura však z těchto požadavků
postupně slevila, a tak dnes odškodnění mohou žádat i jiné osoby než příbuzní s blízkou
citovou vazbou k přímému poškozenému, a to i v případě, že došlo byť i „jen“ ke
zranění poškozeného, nikoli k jeho úmrtí.43
Náhrada újmy je stejně jako v českém právu vedena požadavkem její úplné
náhrady (tzv. principe de réparation intégrale), tedy pokud možno navrácení
poškozeného do stavu, ve kterém by byl, pokud by k újmě vůbec nedošlo. Náhradou
újmy tak teoreticky nemá dojít ani k ochuzení, ani k obohacení poškozeného oproti
dřívějšímu stavu, což v praxi pochopitelně nebude vždy možné. Náhrada újmy je možná
naturální restitucí či finanční nebo jinou náhradou újmy (réparation par équivalent).
Uvedením v předešlý stav se pak ve francouzské právní teorii rozumí mimo jiné i
40

Možnost žádat náhradu za vlastní narození byla v návaznosti na související judikaturu
definitivně zakázána čl. 1 odst. 1 zákona č. 2002-303 ze 4. března 2002, ve znění pozdějších
předpisů. In: Legifrance.gouv.fr [právní informační systém]. Státní správa ve Francii [cit. 4. 10.
2016]. Dostupné z: https://www.legifrance.gouv.fr/ , dle kterého se „Nikdo nesmí domáhat
náhrady újmy pouze z důvodu svého narození“. Zákon ani judikatura však nevylučují tzv.
wrongful life žaloby v případě závažného zdravotního postižení dítěte.
41
Rozsudek První občanskoprávní komory Kasačního soudu z 1. 6. 1932, sp. zn. 1. 102,
zpravodaj Pilon, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí, roč. 1933. 1. 49.
42
Rozsudek První občanskoprávní komory Kasačního soudu z 18. března 1969, sp. zn. II. 16422,
publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí JCP, roč. 1970.
43
Rozsudek Druhé občanskoprávní komory Kasačního soudu z 23. května 1977, sp. zn. 1977.
768, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí Bulletin civil, č. 139.
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omezení nebo zákaz pokračující protiprávní události44. Postupně pak francouzská
judikatura připouští i možnost sankční funkce náhrady újmy, ačkoli zatím jen
prostřednictvím uznávání zahraničních rozsudků přikazujících sankční náhradu újmy45.
V případě majetkové újmy záleží na rozhodnutí soudce, zda zvolí naturální restituci či
finanční odškodnění újmy.
S požadavkem dodržení principu réparation intégrale souvisí také požadavek
odškodňování újem na zdraví, tzv. poste par poste, což lze volně přeložit jako újmu po
újmě. Judikatura i teorie proto stanovily seznam jednotlivých újem, které může způsobit
zásah do tělesné integrity poškozeného. Ty se dělí na újmy majetkové (například
náklady léčení, ztráta budoucího výdělku, náklady na úpravu domácnosti pro potřebu
poškozeného) a újmy majetkové, jako jsou duševní útrapy, bolest, ztížení společenského
uplatnění, ztráta možnosti založit rodinu či sexuální újma. Jednotlivé újmy jsou
upraveny především tzv. nomenklaturou Dintilhac, ale i dalšími dokumenty, kterými se
budu zabývat v následujících kapitolách. Odškodňování poste par poste slouží nejen
k úplnému a spravedlivému odškodňování poškozených, ale také k jasnému přehledu o
výši a účelu jednotlivých přiznaných částek tak, aby nedocházelo k dvojímu
odškodňování jednotlivých újem ze strany škůdce a třetích plátců.

1.3. Pojetí příčinné souvislosti v českém a francouzském právu
V této části práce bych ráda ve stručnosti shrnula základy teorií příčinné
souvislosti v obou právních systémech, jejich aplikaci v soudní praxi a rozdílný
požadavek jistoty příčinné souvislosti v každé z nich. Vzhledem ke skutečnosti, že je
teoretické pojetí druhů příčinné souvislosti v obou právních systémech obdobné,
vymezím vždy pouze obecné pojetí každé z teorií příčinné souvislosti a následně se
zaměřím na porovnání jejich aplikace judikaturou v každém z právních systémů. Kromě
klasických teorií ekvivalence podmínek a adekvátní příčinné souvislosti zmíním také
specifickou francouzskou teorii „pokračování škodlivé události“.

44

CABRILLAC 2014 op. cit., s. 280.
Rozsudek První občanskoprávní komory Kasačního soudu z 10. prosince 2010, sp. zn. 09133303. In: Legifrance.gouv.fr [právní informační systém]. Státní správa ve Francii [cit. 5. 10.
2015]. Dostupné z:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0
00023165365&fastReqId=553219204&fastPos=1
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Příčinná

souvislost

je

nezbytným

předpokladem

vzniku

odpovědnosti

v občanském právu. Na rozdíl od zavinění musí být prokázána vždy a v soudní praxi
tedy platí pravidlo, že zavinění, pokud je nezbytné, je prokazováno až poté, co je
prokázána

příčinná

souvislost46.

Ta

musí

být

prokázána

bezpečně,

pouhá

pravděpodobnost nestačí47. Obecně platí, že otázka příčinné souvislosti je otázkou
skutkovou, nikoliv právní, neboť „právní posouzení příčinné souvislosti spočívá ve
stanovení, mezi jakými skutkovými okolnostmi má být její existence zjišťována, příp. zda
a jaké okolnosti jsou způsobilé tento vztah vyloučit“48.
K problematice

nutnosti

požadavku

stoprocentního

prokázání

příčinné

souvislosti lze uvést, že v její náplni v českém a francouzském právu můžeme pozorovat
jisté rozdíly, ačkoliv základní požadavek stoprocentního prokázání příčinné souvislosti
je v obou právních řádech stejný.
V českém právním řádu obecně platí, že příčinná souvislosti musí být postavena
najisto, tedy že „nemůže z hlediska naplnění příčinné souvislosti jako jednoho z
předpokladů odpovědnosti za škodu stačit obecná úvaha o možných následcích jednání
škůdce či pouhé připuštění možnosti vzniku škody v důsledku jeho protiprávního
jednání“49. Tento požadavek je však v některých případech těžko naplnitelný, například
pokud se jedná o medicínsko-právní spory, kdy kupříkladu nákazu žloutenkou typu C
infikovanou jehlou bude pacient prokazovat jen velmi těžko. Ústavní soud ve svém
nálezu z roku 200850 konstatoval, že „vzhledem k tomu, že pojem PS není definovaný,
(...) nic nebrání judikatuře českých soudů, aby požadavek „stoprocentně“ prokazované
PS přehodnotila a přijala adekvátnější a realističtější výklad, který by vyrovnával slabší
postavení poškozených“. Obecně tak v českém právní praxi sice obecně stále platí
požadavek stoprocentního prokázání příčinné souvislosti, nicméně soudy hodnotí
přesvědčivost a pravděpodobnost důkazu, tedy platí tzv. korekce „s nejvyšší
pravděpodobností“. Například v případě rodičky, během jejíhož porodu se objevily
46

Rozhodnutí Nevyššího soudu ČSR, sp. zn. R 44/84.
Nález Ústavního soudu z 13. 9. 2004, sp. zn. I ÚS 534/03. In: Beck-online [právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 7. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/
48
Rozsudek Nejvyššího soudu z 6. 11. 2007, sp. zn. 25 Cdo 3334/2006. In: Beck-online [právní
informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 7. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beckonline.cz/
49
Usnesení Nejvyššího soudu z 25. 1. 2006, sp. zn. 25 Cdo 818/2005. In: Beck-online [právní
informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 7. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beckonline.cz/
50
Nález Ústavního soudu z 12. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08. In: Beck-online [právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 7. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/
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komplikace a vzhledem k částečné nepřítomnosti lékaře dítě utrpělo těžké neurologické
následky v důsledku nedostatku kyslíku při porodu, soud částečně slevil z požadavku
příčinné souvislosti a uznal příčinnou souvislost mezi poškozením dítěte a částečnou
nepřítomností lékaře, ačkoliv tato příčinná souvislost nebyla prokázána stoprocentně51.
Ačkoliv tak požadavek stoprocentního prokázání příčinné souvislosti přetrvává, soudy
se z něj v některých případech, kdy se prokázání příčinné souvislosti jeví jako obzvlášť
obtížné, rozhodnou slevit.
Ve francouzském právu můžeme pozorovat jisté odlišnosti od této praxe.
Rozhodnutí soudů se rozcházejí v tom, jakou jistotu příčinná souvislost musí mít.
Například v případě nákazy nosokomiálními infekcemi, virem HIV či žloutenkou typu
C při poskytování zdravotních služeb platí, že příčinná souvislost nemusí být
stoprocentně prokázána, přičemž zároveň dochází k obrácení důkazního břemene. Tedy
pokud se pacient nakazil virem HIV či žloutenkou typu C, nemusí prokázat, že k nákaze
stoprocentně došlo právě ve zdravotnickém zařízení. Stačí, když poškozený prokáže, že
k nákaze nedošlo jinak. Pokud se poskytovatel zdravotních služeb chce zprostit
odpovědnosti, musí prokázat, že ve zdravotnickém zařízení k nákaze dojít nemohlo,
případně že se pacient nakazil jinak. Pokud tento fakt poskytovatel neprokáže, je
odpovědný za škodu pacientovi způsobenou, a to ačkoliv příčinná souvislost nemusí být
v daném případě postavena zcela najisto.52
Tento princip byl následně potvrzen i zákonodárcem v článku 102 zákona ze 4.
března 2002 „relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé“, dle
kterého „... v případě nákazy hepatitidou typu C musí poškozený u soudu předložit
důkazy, na základě kterých může soud předpokládat, že tato kontaminace vznikla v
důsledku krevní transfúze produktů přenosných krví nebo injekcí přivádějící krev do těla
poškozeného. Pokud poškozený toto prokáže, zůstává na straně obžalovaného, aby

51

Rozsudek Nejvyššího soudu z 24. 3. 2009, sp. zn. 25 Cdo 216/2009. In: Beck-online [právní
informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 7. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beckonline.cz/
52
K tomu např. Rozsudek První občanskoprávní komory Kasačního soudu z 24. 1. 2006, sp. zn.
02-12.260. In: Revue générale du droit [právní informační systém] Právní systém Saarské
univerzity [cit. 8. 10. 2016]. Dostupné z:
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/cass-1re-civ-24-janvier-2006-cpam-loir-etcher-c-societe-le-sou-medical-et-a-pourvoi-numero-02-12-260-publie-au-bulletin/
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dokázal, že tato transfúze či injekce není příčinnou nákazy poškozeného. (…) Případná
nejistota bude vykládána ve prospěch obžalovaného.“53
V této souvislosti je nutné zmínit i problematiku tzv. sekundárních obětí, kterou
podrobněji rozvedu v poslední kapitole práce. Zatímco ve francouzské právní praxi jsou
sekundární oběti běžně odškodňovány, v té české až donedávna převládal názor, že
odškodňování sekundárních obětí, pokud se nejedná o osoby poškozenému blízké,
obecně není možné, neboť v jejich případě dochází k přerušení příčinné souvislosti. Pro
příklad lze uvést rozhodnutí československého Nejvyššího soudu z roku 197954, dle
kterého „příčinnou souvislost mezi jednáním škůdce a vzniklou škodou nelze dovodit ze
skutečnosti, která je již sama následkem, za nějž škůdce odpovídá z jiného právního
důvodu“. To se nicméně změnilo od 1. ledna 2014 s účinností zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, dle jehož ustanovení § 2971 je škůdce povinen nahradit
„nemajetkovou újmu každému, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako osobní
neštěstí, které nelze jinak odčinit“, za předpokladu, že to odůvodňují „zvláštní okolnosti,
za nichž škůdce způsobil újmu protiprávním činem, zejména porušil-li z hrubé
nedbalosti důležitou právní povinnost, anebo způsobil-li újmu úmyslně z touhy ničit,
ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť zavrženíhodné“.
Vzhledem ke složitosti prokázání příčinné souvislosti se v soudní praxi aplikují
dvě základní teorie příčinné souvislosti, teorie ekvivalence podmínek a teorie adekvátní
příčinné souvislosti. Francouzská právní teorie navíc popsala třetí, „pomocnou“ teorii,
tzv. teorii pokračování škodlivé události („théorie de l’empreinte continue du mal“).

1.3.1. Teorie ekvivalence podmínek a její použití v praxi
Dle teorie ekvivalence podmínek jsou „v příčinné souvislosti s nastalou škodou
či újmou veškeré události, bez kterých by škoda nenastala.“55 Česká judikatura k tomu

53

Zákon č. 2002-303 ze 4. 3. 2002 relative aux droits des malades à la qualité du système de
santé. In: Legfrance. gouv. fr [právní informační systém]. Státní správa ve Francii [cit. 8. 10.
2016]. Dostupné z: http://www.legifrance.gouv.fr/
54
Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR, sp. zn. Rc 7/29, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí
a stanovisek, roč. 1979.
55
BRUN, Philippe. Responsabilité civile extracontractuelle. 1. vydání. Paříž: Litec, Groupe
LexisNexis, 2005, 546 s. ISBN 27-110-0415-5. s. 144.
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mimo jiné dodává, že „příčinou nějakého následku je každá okolnost, která buď jako
samostatná, nebo ve spojení s jinou okolností následek přivodila“56.
Lze říci, že tato teorie je nejvýhodnější pro poškozeného, neboť jakákoliv
příčina, která „přispěla“ ke způsobené škodě, je v příčinné souvislosti se škodou či
újmou. Tedy pokud například byla újma na zdraví poškozenému způsobena při
dopravní nehodě a poškozený následně zemřel v nemocnici vinou lékaře, který udělal
chybu při poskytování zdravotních služeb, může poškozený žádat náhradu škody jak po
lékaři, tak po řidiči vozidla. Použije se tak tzv. „but for test“ neboli „conditio sine qua
non“. Tedy pokud se zdá, že by následek jako takový nenastal bez škodlivé události, je
tato událost v příčinné souvislosti se způsobenou škodou či újmou.57
Ačkoliv jak v české, tak ve francouzské soudní praxi v rámci občanskoprávní
problematiky bývá preferována teorie adekvátní příčinné souvislosti, která umožňuje
konstatovat existenci příčinné souvislosti jen s takovou újmou, která byla ve chvíli
jejího vzniku předvídatelná, lze v obou právních řádech najít také příklady aplikace
teorie ekvivalence podmínek. A tak ve francouzském právu bylo judikaturou například
konstatováno, že například nákaza hepatitidou typu C u poskytovatele zdravotních
služeb, kde se poškozený léčil ze svých zranění 58, mohou být za určitých okolností
připisovány původnímu škůdci.
V českém právu pak tato teorie byla aplikována například v usnesení Nejvyššího
soudu z roku 201159 v případě ženy obžalované ze způsobení újmy na zdraví
poškozenému v důsledku nehody golfového vozíku, kterou zavinila jeho řízením bez
předchozích zkušeností a prostudování návodu k zacházení. Ačkoliv obžalovaná
namítala, že k havárii přispěla také nepozornost a podnapilý stav poškozeného, který ji
navíc k jízdě sám vyzval, Nejvyšší soud shledal, že řízení vozíku obžalovanou je
v příčinné souvislosti se zraněním poškozeného, neboť „každé jednání, bez kterého by
56

Rozsudek Nejvyššího soudu z 25. ledna 2012, sp. zn. 5 Tdo 912/2011. In: Beck-online [právní
informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 7. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beckonline.cz/
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QUÉZEL-AMBRUNAZ Ch. Essai sur la causalité en droit de la responsabilité civile. 1. vyd:
Paříž: Nakladatelství DALLOZ, 2010, 750 s. ISBN 978-2-247-08825-6.
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Rozhodnutí 2. občanskoprávní komory Kasačního soudu z 20. 10. 2005, publikováno ve
Sbírce soudních rozhodnutí RTD civ. 2006. 123.
59
Usnesení Nejvyššího soudu z 25. 5. 2011, sp. zn. 8 Tdo 621/2011. In: Beck-online [právní
informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 7. 10. 2016].
Dostupné z: http://www.beck-online.cz/
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následek nebyl nastal, není (…) stejně důležitou příčinou následku (tzv. zásada gradace
příčinné souvislosti). Důležité také je, aby jednání pachatele bylo z hlediska způsobení
následku příčinou dostatečně významnou. Rozlišování mezi následky nevyhnutelnými a
nahodilými však není rozhodující pro stanovení trestní odpovědnosti.“.

1.3.2. Teorie adekvátní příčinné souvislosti a její použití v praxi
Teorii adekvátní příčinné souvislosti můžeme definovat jako teorii, podle které
je újma „v konkrétním případě způsobena protiprávním úkonem anebo zákonem
kvalifikovanou zvláštní škodní událostí tehdy, jestliže protiprávní úkon nebo
kvalifikovaná škodní událost jsou nejen podmínkami určité škody, nýbrž mají-li zároveň
podle obvyklého (přirozeného) chodu věcí i podle obecné zkušenosti zpravidla – typicky
(generálně) za následek způsobení této škody“60. Obdobně definuje teorii ekvivalence
podmínek i francouzská právní praxe61.
V českém občanském právu je judikaturou aplikována především tato teorie
vzhledem k tomu, že na rozdíl od trestního práva, kde je zavinění nezbytným
předpokladem každé újmy, v občanském právu tento korektiv neplatí. Uplatnění teorie
adekvátní příčinné souvislosti naopak umožňuje konstatovat existenci příčinné
souvislosti jen s takovou újmou, která byla ve chvíli jejího vzniku předvídatelná. Tuto
výhodu lze jednoduše vysvětlit na klasickém příkladu autonehody, kdy její viník, řidič
A, způsobí těžké zranění hlavy řidiči B, které však za normálních okolností není
smrtelné. Řidič B je převezen do nemocnice, kde zemře v důsledku hrubého zanedbání
zdravotní péče. Nedbalostní jednání řidiče A je dle této teorie v příčinné souvislosti
pouze se zraněním hlavy řidiče B, nikoliv však s jeho úmrtím, neboť chybu
zdravotnického personálu řidič A nemohl za normálních okolností předvídat.
Teorii adekvátní příčinné souvislosti aplikoval a definoval například Ústavní
soud ve svém nálezu z roku 200562, kdy stěžovatelka namítala, že jí soudní znalec
způsobil škodu tím, že vypracoval znalecký posudek, kterým nesprávně stanovil cenu
nemovitosti, a to cenu nižší, než která odpovídá ceně zjištěné při řádné aplikaci předpisů
60

Knappová, Švestka, Dvořák a kol. op. cit. 2004, s. 450.
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o oceňování majetku. Ústavní soud v nálezu definoval teorii adekvátní příčinné
souvislosti jako teorii vycházející z předpokladu, že „smyslem subjektivní odpovědnosti
za škodu je nařídit náhradu škody tam, kde škůdce škodu způsobil, ačkoli mu lze
vytknout, že ji způsobit nemusel, že mohl jednat jinak. Tato odpovědnost tedy
předpokládá, že vůbec bylo v lidských silách předvídat, že předmětné jednání bude mít
za následek danou škodu. Základním kritériem, ze kterého vychází teorie adekvátnosti,
je tedy předvídatelnost škodního následku“.
Francouzský Kasační soud výslovně potvrdil aplikaci teorie adekvátní příčinné
ve svém rozhodnutí z roku 200363, a to ačkoliv výslovné potvrzení aplikované teorie
příčinné souvislosti nemá obvykle Kasační soud ve zvyku z důvodu, aby nedával žádné
z teorií přednost a ponechal si tak možnost aplikovat každou z nich s ohledem na
konkrétní okolnosti případu.

1.3.3. Francouzská teorie „pokračování škodlivé události“ neboli
lineární kauzality a její použití v praxi
Teorie pokračování škodlivé události je teorie zmiňovaná Noëlem Dejeanem de
la Bâtie, kterou podrobněji rozpracoval mimo jiné také profesor Quézel-Ambrunaz
z univerzity Pierre-Mendès-France v Grenoblu ve své rigorózní práci o příčinné
souvislosti64. Přestože tuto teorii nelze považovat za jednu z oficiálních teorií příčinné
souvislosti, jako je teorie ekvivalence podmínek a teorie adekvátní příčinné souvislosti,
nabízí tato teorie řešení některých problémů, které za pomoci dvou klasických
zmíněných teorií řešit nelze. Zároveň lze její prvky v některých případech spatřit také
při rozhodování Kasačního soudu, ačkoliv soud při svém rozhodování tuto teorii nikdy
přímo nezmínil.
Teorie pokračování škodlivé události je založena na předpokladu, že v příčinné
souvislosti s původní škodlivou událostí jsou všechny takové události, které tato
původní událost, ačkoliv třeba nepřímo, způsobila. Hlavními dvěma podmínkami pro
založení příčinné souvislosti dle této teorie je tedy pokračování původní škodlivé
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události („répresentation du cheminement du mal“) a podmínka, že daná událost
nezakládá přerušení příčinné souvislosti („l’événement n’integre pas d’évenment de
nature à détruire la continuité causale“)65.
Nezbytnou podmínkou pokračování škodlivé události tedy je, aby nejen „každá
součást řetězce jednotlivých následků události byla protiprávní, ale také fakt, že
protiprávnost každé součásti řetězce vyplývá z protiprávností předchozí události“.66
Jako příklad uplatnění této teorie můžeme uvést situaci, kdy lékař vyoperoval
omylem dítěti jedinou ledvinu. Matka se rozhodla, že dítěti daruje svou ledvinu a
následně bude lékaře žalovat za jí způsobenou újmu faktem, že po zbytek života bude
sama žít jen s jednou ledvinou.67 Za normálních okolností by příčinná souvislost byla
přerušena, neboť ztráta ledviny matky není v příčinné souvislosti s chybou lékaře, neboť
s tou je v příčinné souvislosti pouze újma na zdraví dítěte a případně tím způsobený
zásah do matčiny osobnosti jako sekundární oběti. Matka by tak vlastním rozhodnutím
nechat si vyoperovat ledvinu přerušila příčinnou souvislost. Matčino jednání nicméně
nebylo nedbalé, naopak můžeme říci, že se zachovala jako každá osoba průměrného
rozumu v její situaci, případně ještě lépe. Neměla by proto ztratit nárok na náhradu
způsobené újmy, když příčinnou jejího jednání je v samotném počátku chyba lékaře.
Dle teorie pokračování škodlivé události lékař (poskytovatel zdravotních služeb) za tuto
újmu odpovědný bude, právě proto, že příčinou jednání matky je původní škodlivá
událost, tedy chyba lékaře.
Dalším příkladem uplatnění zmíněné teorie je případ zloděje, který ukradl
osobní vozidlo a následně s ním způsobil těžkou autonehodu. Dle francouzského práva
je za každou nehodu způsobenou osobním automobilem odpovědný jeho vlastník, neboť
francouzské právo vychází z předpokladu, že každý vlastník vozidla uzavřel povinné
ručení a poškozený se tak snadněji domůže náhrady škody na pojišťovně, než by se jí
domáhal na možná nemajetném řidiči vozidla. Pojišťovna se pak případně může
regresně domáhat náhrady škody na skutečném viníku autonehody. Pokud bychom ale
v případě zloděje, který ukradl auto a následně způsobil nehodu, použili teorii
pokračování škodlivé události, byl by za nehodu odpovědný zloděj, na kterém by se
poškozený mohl přímo domáhat náhrady újmy. Lze samozřejmě namítat, že pro
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poškozeného by v tomto případě bylo lépe domáhat se náhrady újmy na pojišťovně
vlastníka vozidla než na možná nemajetném zloději a teorie tak v tomto případě nemá
praktické uplatnění. Taková námitka je sice pravdivá, nicméně v jiných případech, jako
například ve výše uvedené situaci matky darující ledvinu svému dítěti, teorie praktické
uplatnění má a umožňuje odstranit některé nedostatky vyplývající z klasických dvou
teorií.
Druhou podmínkou založení příčinné souvislosti na základě této teorie je
absence přerušení pokračování škodlivé události. Přerušení nastane zjednodušeně
řečeno v případě, že dojde k volnímu jednání, nijak neovlivněnému událostí předchozí.
Jak bylo řečeno například v poznámce k rozhodnutí druhé občanskoprávní komory
Kasačního soudu z roku 1969: „Událost založená na svobodném volním jednání v rámci
jednotlivých následků je způsobilá přerušit příčinnou souvislost, v důsledku čehož je
skutečnost způsobená tímto jednáním následkem tohoto svobodného volního jednání,
nikoliv původní škodlivé události“68.
Příkladem argumentace soudem v souladu s teorií pokračování škodlivé události
je případ Palsgraf v. Long Island Railroad Co z roku 192869. Soud v tomto případě
rozhodoval o situaci, kdy zaměstnanci drah pomáhali cestujícímu nastoupit do již
rozjetého vlaku. Při tom však cestujícímu upadlo zavazadlo obsahující výbušniny a jeho
výbuch způsobil pád součásti vybavení nádraží, které zranilo jiného cestujícího na druhé
straně koleje. Soud dovodil, že každá z těchto událostí je škodlivá („deffective“) a
původní škodlivou příčinou všech těchto událostí je iniciativa zaměstnanců pomoci
cestujícímu nastoupit do rozjetého vlaku.
Na závěr lze uvést, že i český Nejvyšší soud popsal ve svém rozhodnutí teorii
pokračování škodlivé události, ačkoliv jí takto nenazval, když uvedl, že „je-li více
příčin, které působí souběžně anebo následně, je pro existenci příčinné souvislosti
nezbytné, aby řetězec postupně nastupujících příčin a následků byl ve vztahu ke vzniku
škody natolik propojen (prvotní příčina bezprostředně vyvolala jako následek příčinu
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jinou a ta postupně případně příčinu další), že již z působení prvotní příčiny lze
důvodně dovozovat věcnou souvislost se vznikem škodlivého následku“70.

1.4. Rozdíly a společné aspekty „faute“ a zavinění
Zavinění, neboli subjektivní předpoklad odpovědnosti za škodu, česká právní
teorie definuje jako „psychický (vnitřní – duševní) vztah odpovědného subjektu k jeho
vlastnímu (…) jednání, které se příčí objektivnímu právu, tj. k jeho protiprávnímu (…)
jednání, jakož i ke škodě jako následku tohoto protiprávního jednání“71. Jedná se tedy o
vnitřní psychický proces škůdce, tvořený prvkem vědění, které spočívá ve vědomosti, a
prvku vůle spočívajícím v prvku chtění a v prvku vědění.72
Zavinění se dělí na úmysl přímý a nepřímý a nedbalost vědomou a nevědomou.
Přímým úmyslem je kryt škodlivý následek, o kterém škůdce věděl, že ho může
způsobit, a způsobit jej chtěl, nepřímým úmyslem pak takový škodlivý následek, o
kterém škůdce věděl, že ho může způsobit, a pro případ, že se tak stane, s tím byl
srozuměn. Vědomou nedbalostí je kryt takový škodlivý následek, o kterém škůdce
věděl, že jej může způsobit, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že se tak nestane. O
nevědomou nedbalost se bude jednat v případě, že škůdce nevěděl, že svým jednáním
může způsobit škodlivý následek, ale vzhledem k okolnostem případu a svým osobním
poměrům o tom vědět měl a mohl.
V občanském zákoníku se objevuje také pojem hrubé nedbalosti. Hrubou
nedbalost definoval Nejvyšší soud například ve svém rozsudku z roku 201473, který
odkazuje na definici tohoto pojmu Nejvyšším soudem Československé republiky z roku
193774. Ten definuje hrubou nedbalost jako „neobyčejné zanedbání nutné píle a
opatrnosti, které se dopouští jen člověk obzvlášť neopatrný nebo lehkomyslný, který
nedbá ani toho stupně opatrnosti, jehož jsou schopni i lidé méně způsobilí než člověk
prostředních schopností“.
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V českém občanském právu se nedbalost presumuje, tedy dle ustanovení § 2911
„způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné povinnosti, má se za to, že
škodu způsobil z nedbalosti“. Ustanovení § 2912 navíc vymezuje další pravidlo pro
presumpci odpovědnosti, dle kterého „dá-li škůdce najevo zvláštní znalost, dovednost
nebo pečlivost, nebo zaváže-li se k činnosti, k níž je zvláštní znalosti, dovednosti nebo
pečlivosti zapotřebí, a neuplatní-li tyto zvláštní vlastnosti, má se za to, že jednal
nedbale“.
Nedbalost se hodnotí ve smyslu subjektivním a objektivním. V objektivním
smyslu vzhledem k poměru k jednání, jaké lze očekávat od „každé rozumně se chovající
osoby“ neboli dle ustanovení § 4 odst. 1 občanského zákoníku k jednání, jaké lze
očekávat od každého člověka průměrného rozumu se schopností užívat jej s běžnou péčí
a opatrností. Subjektivním hlediskem jsou důvody pro jednání, které by se jako
přiměřené jevily „individuálnímu odpovědnému s ohledem na jeho osobní a životní
zkušenosti, znalosti a dovednosti“75.
Aby se jednalo o zavinění, je nezbytné, aby zaviněním bylo tzv. „kryto“
protiprávní jednání. Tedy je nezbytné, aby se zavinění vztahovalo k protiprávní
události. Protiprávnost je tak předpokladem zavinění, které bez ní nemůže existovat.
Protiprávnost a zavinění nicméně v českém právu nemůžeme ztotožňovat. Jinak je tomu
však v právu francouzském, kde v pojmu „faute“ splývají právě protiprávnost se
zaviněním.
Pojem faute ve francouzském právu se skládá ze dvou složek, objektivní
(materiální) a subjektivní (morální). Objektivní složkou je protiprávnost jednání,
subjektivní přičitatelnost tohoto jednání škůdci76. Jednu z definic faute najdeme
například v čl. 5 projektu Terré, dle kterého faute spočívá „v úmyslném nebo
nedbalostním protiprávním jednání. Jednání je protiprávní, pokud porušuje pravidla
stanovená zákonem nebo vyplývající z obecné povinnosti opatrnosti a péče“77. Ačkoli
delikty můžeme ve francouzském občanském právu dělit na delikty, způsobené
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úmyslně, a kvazidelikty, způsobené v důsledku nedbalosti, povinnost náhrady
způsobené újmy toto dělení nijak neovlivňuje.
Objektivní složka tedy spočívá v protiprávním jednání, tedy jednání porušujícím
zákonem stanovená pravidla nebo pravidla vyplývající z obecné povinnosti opatrnosti a
péče, stejně jako z povinnosti vyplývající ze smlouvy, dobrých mravů či sportovních
pravidel, jak potvrdil Kasační soud v případě náhrady újmy na zdraví způsobené při
karate78. Nicméně lze poznamenat, že přesná definice protiprávnosti pravděpodobně
neexistuje a její přítomnost bude vždy záležet především na soudci v každém
konkrétním případě.79 Protiprávnost nicméně nemusí spočívat pouze v jednání, ale také
v opomenutí povinnosti stanovené zákonem či v rámci obecné opatrnosti, stejně jako
v případném zneužití práva.80
Subjektivní složka faute spočívá, jak již bylo zmíněno výše, v přičitatelnosti
konkrétního protiprávního jednání škůdci, která předpokládá, stejně jako v českém
právu, složku vědomostní a složku volní81. Nicméně, na rozdíl od českého práva, není
složka vědomostní nezbytná k naplnění předpokladu přičitatelnosti, když dle ustanovení
§ 414-3 Code civil je povinen k její náhradě i dotyčný, který způsobí jinému újmu pod
vlivem duševní choroby82. To samé platí i pro děti, které i přes svůj velmi nízký věk
mohou naplnit podmínky faute a být nejen odpovědné za újmu přímo jimi způsobenou,
ale také být držiteli věci v případě škody způsobené věcí. Možnost odpovědnosti dětí,
byť i velmi nízkého věku, dovodil poprvé v roce 1984 Kasační soud83, který
konstatoval, že v takovém případě není nutná přítomnost vědomostní složky a faute se
tak stává pouze objektivním hlediskem srovnávaným s jednáním každého rozumného
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člověka. Podmínka faute naopak není naplněna v případě přítomnosti vyšší moci či
okolnosti vylučující protiprávnost.
Ve francouzském právu se nicméně ve velké míře uplatňuje objektivní
odpovědnost, konkrétně pak škoda způsobená věcí, která je pro poškozeného výrazně
výhodnější než odpovědnost subjektivní, neboť v takovém případě nemusí prokazovat
přítomnost faute. A tak například poškozená v důsledku pádu v obchodním centru
prokázala, že k pádu došlo vinou špatného povrchu podlahy84, tedy škodou způsobenou
věcí, v jejímž důsledku byla automaticky naplněna odpovědnost držitele (gardin) věci,
tedy majitele obchodního centra. Francouzská judikatura totiž dovodila, že aktivní
působení věci lze spatřovat i v pouhém faktu, že je tento objekt nástrojem způsobení
újmy, ačkoliv sám o sobě aktivně nepůsobil85.
Ať už u případů rozsáhlého využití objektivní odpovědnosti, či angažování
odpovědnosti osob stižených duševní chorobou či nezletilých, má objektivní
odpovědnost svůj důvod v charakteristickém znaku francouzského práva. Vzhledem
k rozsáhlé praxi povinného ručení za škodu způsobenou vozidlem, tak vzhledem
k povinnému pojištění odpovědnosti způsobené vlastním jednáním, které jsou povinny
uzavřít všechny ve Francii žijící osoby, je odpovědnost ve francouzském právu řízena
principem co nejsnazšího získání odškodnění poškozeným. Poškozený tak v případě
škody způsobené věcí získá odškodnění od pojišťovny, která následně může regresně
požadovat odškodnění od skutečného škůdce.
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2. Právní základ odškodnění újmy na zdraví v českém a
francouzském právu
2.1. Náhrada újmy na zdraví dle Code civil a občanského
zákoníku
2.1.1. Náhrada újmy na zdraví dle Code civil
Povinnost k náhradě újmy je ve francouzském Code civil upravena v rámci části
o tzv. mimosmluvních závazcích, a to konkrétně v čl. 1240 a následujících. Je však
nezbytné poznamenat, že Code civil prošel v roce 2016 rozsáhlou rekodifikací
provedenou nařízením vlády č. 2016-13186, přinášející změnu právní úpravy smluv,
obecného režimu v oblasti smluvního práva a principů dokazování v této oblasti. Jedná
se tak o podstatnou rekodifikaci smluvního práva, která nastala jako poslední
z rozsáhlých změn francouzských kodifikací, vstupující v účinnost z části 5. října 2016
a z části 20. prosince 2016.
Problematiky právní odpovědnosti a náhrady újmy se však tyto změny nijak
nedotkly a můžeme tak říci, že právním základem pro problematiku právní
odpovědnosti a náhrady způsobené újmy zůstává ve Francii judikatura. Právním
základem pro povinnost náhrady jak majetkové, tak nemajetkové újmy, zůstává článek
1240 (dříve 1382), jehož znění se nezměnilo. I nadále tak platí, že „každé zaviněné
protiprávní jednání, které způsobilo jinému újmu, zavazuje škůdce k náhradě této
újmy“87. Stejně tak i další stěžejní článek č. 1241 (dříve 1383) zůstává v nezměněném
znění, dle kterého „každý odpovídá nejen za újmu, kterou způsobil svým vlastním
jednáním, ale také za újmu, kterou způsobil svou nedbalostí nebo nezodpovědností“88. A
stejně tak i dle čl. 1242 odst. 1 (dřívějšího čl. 1384) „je každý odpovědný nejen za újmu
86

Nařízení vlády č. 2016-131 z 10. února 2016 portant réforme du droit de contrats, du régime
général et de la preuve des obligations. In: Legifrance.gouv.fr [právní informační systém]. Státní
správa ve Francii [cit. 20. 10. 2016]. Dostupné z: https://www.legifrance.gouv.fr/
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Čl. 1240 Code civil: „Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.“ In: Legifrance.gouv.fr [právní
informační systém]. Státní správa ve Francii [cit. 20. 10. 2016]. Dostupné z :
https://www.legifrance.gouv.fr/
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Čl. 1241 Code civil: „Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par
son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.“ In: Legifrance.gouv.fr [právní
informační systém]. Státní správa ve Francii [cit. 20. 10. 2016]. Dostupné z:
https://www.legifrance.gouv.fr/
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způsobenou vlastním jednáním, ale také za újmu způsobenou osobou, za kterou je
odpovědný, či věcí, jejímž je držitelem“89.
Jediným ustanovením vztahujícím se k náhradě újmy je článek 1352, upravující
základní pravidla náhrady újmy. Dle článku 1352 „se újma na jiné věci než penězích
poškozenému nahradí uvedením v předešlý stav, a pokud to není možné, bude újma
nahrazena v penězích a její výše bude oceněna ke dni náhrady újmy“90. Článek dále
upravuje povinnost náhrady plodů věci, o které poškozený jejím odcizením přišel, a
případnou náhradu neposkytnutí služby. Zabývá se tak nicméně jen náhradou majetkové
újmy. Jiná vodítka k náhradě újmy ve francouzském Code civil nenajdeme.
Omezená

úprava

občanského

zákoníku

a

rozsáhlé

dotváření

práva

prostřednictvím judikatury je ve francouzském právu běžným jevem. V oblasti
soukromého práva je to právě Kasační soud, který svými rozsudky průběžně dotváří
poměrně stručnou a mnohdy i zastaralou právní úpravu. Tomu odpovídá i fakt, že
závazkové právo prochází rozsáhlou rekodifikací z roku 2016 poprvé od roku 1804, kdy
Code civil vstoupil v platnost. Ačkoli tak jedním z cílů francouzské revoluce bylo mimo
jiné zcela zbavit soudce jakékoli možnosti dotváření práva a judikatura není dodnes ve
Francii oficiálním pramenem práva, docházelo ve Francii postupně k průběžnému
vzrůstu vlivu judikatury především v oblasti soukromého práva. Převážně judikaturou
Kasačního soudu tak došlo k výraznému rozšíření právní úpravy dle Code civil. Jediná
věta o náhradě škody způsobené věcí v článku 1384 (nyní 1242) se stála základem
pro rozsáhlou judikaturu náhrady újmy způsobené věcí od újmy způsobené židlí
postavenou na nevhodné místo po nákazu infikovanou jehlou. Z povinnosti dle článku
1382 (1240) Code civil nahradit újmu způsobenou jinému protiprávním jednáním pak
pro změnu soudy mimo jiné dovodily rozsáhlé metodiky odškodňování újmy na zdraví,
kterými se budu zabývat dále. Ačkoli je tak cílem rekodifikace Code civil z roku
2016mimo jiné právě zakotvení dlouhodobé judikatury Kasačního soudu v některých
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Čl. 1242 odst. 1 Code civil: „On est responsable non seulement du dommage que l'on cause
par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit
répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.“. In: Legifrance.gouv.fr [právní informační
systém]. Státní správa ve Francii [cit. 20. 10. 2016]. Dostupné z:
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Legifrance.gouv.fr [právní informační systém]. Státní správa ve Francii [cit. 20. 10. 2016].
Dostupné z:
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oblastech a došlo tak například k zakotvení právní úpravy újmy způsobené vadou
výrobku91 a ekologické újmy92, bude ve velké většině případů v oblasti právní
odpovědnosti, včetně náhrady újmy na zdraví, i nadále nutné vycházet především
z judikatury Kasačního soudu.

2.1.2. Náhrada újmy na zdraví dle občanského zákoníku
Úprava náhrady újmy dle občanského zákoníku je značně rozsáhlejší než
zmíněná úprava dle Code civil. Povinnost náhrady újmy vzniká, jak již bylo zmíněno
v první kapitole práce, v důsledku porušení dobrých mravů, zákona či smluvní
povinnosti a v dalších zvlášť stanovených případech v oblasti objektivní odpovědnosti.
Základní povinnost nahradit způsobenou újmu plyne z ustanovení § 2 89493 a 2 89594
občanského zákoníku. Obecné předpoklady pro vznik povinnosti nahradit újmu jsou
stejné jak v případě škody, tak v případě nemajetkové újmy. Občanský zákoník obecně
navrhuje „rozejít se zcela s pojetím institutu náhrady škody v duchu primitivního
materialismu, podle něhož se poškozenému hradí výlučně škoda majetková95“.
V případě způsobu náhrady újmy zavedl účinný občanský zákoník nově pravidlo
přednosti náhrady formou naturální restituce, která má umožnit odškodnění nejen
hodnoty věci či jejího poškození, ale také náklady na uvedení do stavu, který tu byl před
způsobením škody96. Nemajetková újma se hradí formou přiměřeného zadostiučinění.
Přiměřenost vždy záleží na posouzení soudce v konkrétním případu. V úvahu je třeba
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systém]. Státní správa ve Francii [cit. 20. 10. 2016]. Dostupné z: https://www.legifrance.gouv.fr/
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Ustanovení § 2894 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:
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vzít například význam narušeného statku pro postiženého a vědomost škůdce o tomto
významu, způsob zásahu a časový a územní rozsah újmy, vliv na postavení postiženého
v rodině, v profesním životě či v určité komunitě, okolnosti na straně škůdce, jako jsou
jeho majetkové poměry, pohnutka, míra zavinění a polehčující okolnosti, a okolnosti na
straně postiženého, mezi nimi například spoluzavinění, odpuštění skutku škůdci či
částečná náprava svépomocí97. Nutnosti posouzení výše uvedených okolnosti odpovídá
také možnost případného snížení náhrady dle ustanovení § 2953 až 2955 občanského
zákoníku.
Povinnost nahradit nemajetkovou újmu však zákon stanovuje pouze v případě,
že tato povinnost byla výslovně ujednána, nebo pokud je tak zvlášť stanoveno zákonem.
O případy stanovené zákonem se jedná právě i v případě protiprávního zásahu do
přirozených práv člověka dle ust. § 2956 občanského zákoníku a náhrady nemajetkové
újmy osob, které újmu důvodně pociťují jako osobní neštěstí dle ustanovení § 2971 (tzv.
sekundární oběti).
Náhradu při újmě na přirozených právech člověka občanský zákoník upravuje
v ustanovení § 295698 a následujících, náhradu při ublížení na zdraví a usmrcení pak
konkrétně v ustanovení § 2958 a následujících. V rámci náhrady újmy na přirozených
právech člověka je škůdce povinen nahradit i způsobené duševní útrapy, které lze
definovat jako „vnitřní mučivé pocity, které mohou, ale nemusejí mít přímou vazbu na
tělesná zranění“99, které mohou být provázeny i fyzickými projevy, jako je pláč nebo
koktání. Ustanovení § 2957 poskytuje možnost zvážení výše náhrady soudem
v návaznosti na jednání škůdce, tedy s ohledem na „okolnosti zvláštního zřetele hodné“.
Mezi těmito okolnostmi vyjmenovává ustanovení například způsobení újmy s použitím
lsti, pohrůžky, násobení účinků zásahu jeho uváděním ve veřejnou známost,
diskriminaci poškozeného či jeho zdravotní stav. Můžeme nicméně jen spekulovat, zda
v tomto ustanovení lze spatřovat úmysl zákonodárce směřovat k represivní funkci
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HULMÁK op. cit. 2014, s. 1685.
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náhrady újmy na zdraví, či je smyslem tohoto ustanovení pouze zvýšení náhrady za
cílem zvýšené satisfakce oběti při takovémto jednání škůdce100.
Občanský zákoník v případech náhrady při ublížení na zdraví a usmrcení
stanoví, že „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.“101 A dále,
že „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“102. Právě
stanovení výše náhrady na základě slušnosti je však hlavním problémem náhrady újmy
na zdraví dle občanského zákoníku. Zákonodárce tímto ustanovením přešel od přílišné
rigidity vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského
uplatnění, k úpravě postavené pouze na velmi abstraktní formulaci, která dle některých
autorů povede k faktické aplikaci vyhlášky č. 440/2001 většinou soudců, a to až do
vypracování nové konstantní judikatury v této oblasti103. V reakci na tuto problematiku
vydal Nejvyšší soud Metodiku k odškodňování újmy na zdraví, ve které si klade za cíl
stanovit přibližná pravidla pro odškodňování nemajetkové újmy na zdraví, konkrétně
bolesti a ztížení společenského uplatnění. Na druhou stranu je zřejmé, že zásadní vliv na
výši přiznávaných částek náhrady újem na zdraví bude mít stejně jako v případě
francouzského práva judikatura. Absence podrobnější právní úpravy může být
samozřejmě problematická, na druhou stranu v případě francouzského práva, kde
můžeme pozorovat úplnou absenci úpravy náhrady újmy na zdraví v Code civil,
vytvořily metodika Dintilhac, nomenklatury odvolacích soudů a Kasační soud postupně
velmi podrobnou a snad i funkční metodiku odškodňování újem na zdraví.
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Vytrpěnou bolest ve smyslu ustanovení § 2958 občanského zákoníku můžeme
definovat jako „subjektivní nepříjemný pocit, psychický stav, který je spojen s poruchou
běžného fungování fyziologických procesů (fyzická bolest), může však mít i čistě
psychické příčiny (psychická bolest, duševní útrapy)“104. Bolestným se v tomto případě
odčiňuje bolest fyzická. Dalšími nemajetkovými újmami se rozumí psychická bolest
nebo jiné duševní útrapy. Ztížení společenského uplatnění „představuje do budoucna
trvale ztracené nebo omezené možnosti seberealizace poškozeného ve sféře rodinného,
kulturního, společenského či sportovního života“105.
Ustanovení § 2959 obsahuje obecnou úpravu odškodnění újmy tzv.
sekundárních obětí, když stanoví, že náhradu svých duševních útrap při usmrcení nebo
zvlášť závažném ublížení na zdraví mohou požadovat i manžel, rodič, dítě nebo jiná
osoba blízká původní oběti. Rozsah této možnosti následně navíc rozšiřuje ustanovení §
2971, dle kterého, odůvodňují-li to zvláštní okolnosti, je škůdce povinen nahradit
nemajetkovou újmu také každému, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako osobní
neštěstí, které nelze jinak odčinit. Přitom předchozí právní úprava se řídila zásadou, že
„příčinnou souvislost mezi jednáním škůdce a vzniklou újmou nelze dovodit ze
skutečnosti, která je již sama následkem. Tak je tomu např. tehdy, utrpěl-li někdo újmu
v důsledku reakce (šoku) na zprávu o smrtelném úrazu jiné osoby, který škůdce
způsobil“106. Předchozí právní úprava nicméně umožňovala od roku 2004 pevné částky
jako odčinění ztráty blízké osoby (§ 444 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník) a cestu ochrany osobnosti pro další subjekty nezmíněné v tomto ustanovení.
Judikatura nicméně následně usoudila, že částky určené občanským zákoníkem pro jím
výslovně zmíněné osoby nejsou definitivní, a umožnila souběh odškodnění z titulu
ustanovení § 444 odst. 3 a ochrany osobnosti dle § 11 a § 13 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník107.

Nicméně

ačkoliv

bylo

v omezené

míře

odškodňování

sekundárních obětí možné i dle předchozí právní úpravy, je zjevné, že nová právní
úprava výrazně rozšiřuje jak možnost situací, kdy sekundární oběť bude moci požadovat
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náhradu, tak samotný rozsah osob, které do této kategorie spadají. Touto problematikou
se budu podrobněji zabývat v poslední kapitole práce.
Další ustanovení upravující náhradu majetkových újem spojených s újmou na
zdraví, jako jsou náklady spojené s péčí na zdraví, náklady pohřbu, náhrada peněžitých
dávek, jako je ztráta na výdělku a důchodu, náhrada prací, které poškozený bezplatně
vykonával pro jiného, náklady na výživu pozůstalým a možnost přiznání odbytného,
pokud je pro to náležitý důvod a poškozený o to požádá. Těmito položkami náhrady
újmy na zdraví se budu podrobněji zabývat v poslední kapitole práce.

2.2. Nomenklatura Dintilhac, podpůrné metodiky odvolacích
soudů, role judikatury
Odškodňování obětí újem na zdraví se ve Francii obecně řídí především dvěma
základními principy. Prvním pravidlem je princip úplného odškodnění poškozeného,
který má za cíl navrácení poškozeného v co nejvyšší možné míře do situace, v jaké by
byl, kdyby k poškození vůbec nedošlo, a který podrobněji vysvětlím v poslední
podkapitole této části. Poškozený by tak nejen měl být plně odškodněn za všechny
utrpěné majetkové i nemajetkové újmy, ale zároveň by ani neměl být odškodněn vyšší
částkou, než která mu takto náleží, což vylučuje sankční funkci náhrady újmy. Druhým
důležitým znakem je možnost soudce svobodně ohodnotit výši náhrady újmy, neboť jak
pomocné metodiky, tak rozhodnutí Kasačního soudu nejsou pro soudce formálně
závazné, ačkoliv v praxi mají samozřejmě na rozhodování soudců zásadní dopad.
Důležité je také zmínit některá zvláštní pravidla pro náhradu újmy například pro
poškozené v důsledku pracovních či automobilových nehod, kterými se zde nicméně
vzhledem k omezenému rozsahu práce nebudu zabývat108.
Aby však mohly být řádně naplňovány výše uvedené principy a zároveň byla
zachována předvídatelnost rozhodnutí a právní jistota nejen poškozených, ale také
například pojišťoven jako třetích plátců, objevil se požadavek na funkční a přesný
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způsob ohodnocení způsobených újem v rámci újmy na zdraví109. Jinými slovy, objevil
se požadavek na nahrazení předchozího systému oceňování újmy na zdraví jako celku
(la tradition globalisatrice110) systémem náhrady tzv. újmu po újmě (poste par poste).
První komise, která měla za úkol vymezení jednotlivých újem a jejich definici, byla
komise sestavená Národní radou pro pomoc obětem111 pod vedením profesora lyonské
univerzity Yvonna Lamberta-Faivra, která v roce 2003 sestavila Zprávu o odškodňování
újmy na zdraví112, ve které definovala především jednotlivé újmy na zdraví a zásady
jejich odškodňování a vymezila již zmíněný rozdíl mezi dommage a préjudice. Na
základě závěrů zprávy byla sestavena nová skupina pod vedením prvního prezidenta
Kasačního soudu Jeana-Pierra Dintilhaca, která měla za cíl vypracovat podrobnou
nomenklaturu jednotlivých újem na zdraví a jasné rozlišení majetkových a
nemajetkových újem pro účely odškodňování třetími plátci, kteří ve Francii odškodňují
zpravidla pouze újmy majetkové, ačkoliv se tato praxe postupně mění. Nomenklatura
byla dokončena v červenci 2005.
Aplikace nomenklatury se ukázala nezbytnou především po přijetí zákona č.
2006-1640 z 21. prosince o financování sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
(sécurité sociale) pro rok 2007. Zákon totiž povinně ukládá oceňování újmy na zdraví
poste par poste, a tak ačkoliv nomenklatura Dintilhac není právně závazná, ukázala se
její aplikace v praxi nezbytnou, což potvrdil i Kasační soud113. Na rozdíl od Kasačního
soudu nomenklaturu odmítla zcela převzít Státní rada pro případy náhrady újmy na
zdraví v oblasti veřejného práva, která ve svém rozhodnutí z roku 2007114 nabídla
vlastní nomenklaturu pro správní soudnictví, která, ačkoliv také přejímá oceňování
újem poste par poste, rozlišuje podstatně menší množství druhů újem na zdraví než
nomenklatura

Dintilhac.

Nicméně

můžeme

konstatovat

tendenci

částečného

sjednocování druhů újem na zdraví v soukromoprávním a veřejnoprávním soudnictví,
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když i Státní rada v některých svých rozhodnutích připustila aplikaci nomenklatury
Dintilhac. Vzhledem k rozsahu práce se budu nicméně nadále zabývat pouze náhradou
újmy na zdraví v rámci práva soukromého.
Na nomenklaturu Dintilhac následně navázaly další referenční mechanismy
náhrady újmy na zdraví, vycházející z nomenklatury Dintilhac a upřesňující postup
náhrady újmy a vymezení vhodných částek pro náhradu jednotlivých újem, které sama
nomenklatura Dintilhac nenabízí. Mezi nimi je vhodné zmínit především Oblastní
referenční systém odvolacích soudů pro náhradu újmy na zdraví115 z roku 2011 a
Společný metodický soubor pro náhradu újmy na zdraví116 z roku 2013, vypracovaný
pracovní skupinou odvolacího soudu v Paříži tvořenou zástupci odvolacích soudů po
celé Francii.
Nejdůležitější však přesto zůstává rozhodovací praxe jednotlivých soudců, pro
které jsou jak nomenklatura Dintilhac, tak další pomocné systémy pouze nezávazným
vodítkem při rozhodování. Soudci jsou tak vázáni „pouze“ zásadou úplného odškodnění
újmy a povinností oceňování újem poste par poste. Jednou z hlavních zásad však i
nadále zůstává princip volného ohodnocení každého případu soudcem.
Vzhledem k výše uvedenému a k rozsahu práce se v této kapitole nejprve budu
podrobněji zabývat nomenklaturou Dintilhac, která, ač není právně závazná, tvoří
základ pro soudní rozhodování o náhradě újmy na zdraví. Následně jen okrajově shrnu
další uvedené pomocné systémy odškodňování, na které vzhledem k rozsahu práce
nezbývá mnoho prostoru a které především tvoří pravidelně se měnící spíše technickou
úpravu náhrady újmy.
Rolí judikatury se budu podrobněji zabývat v kapitole následující, kde konkrétně
uvedu příklad alespoň jednoho zásadního rozsudku pro každý typ újmy na zdraví.
Obecně však lze shrnout, že ve francouzském právu má judikatura zásadní roli, když
dotváří, a přesněji řečeno vytváří, velmi omezený rozsah pravidel v často letitých
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právních textech. A tak ačkoliv ve francouzském právu neexistují precedenty a
rozhodnutí Kasačního soudu jsou závazná pouze pro strany sporu, má judikatura v praxi
náhrady újmy na zdraví zásadní význam mimo jiné i proto, že úpravu náhrady újmy na
zdraví například v občanském zákoníku vůbec nenajdeme.

2.2.1. Nomenklatura Dintilhac
Nomenklatura Dintilhac117 byla vytvořena ve spolupráci s občanskoprávními a
správními soudci, advokáty, univerzitními profesory a odborníky z oboru medicíny. O
sestavení skupiny pro vypracování nomenklatury byl požádán prezident druhé
občanskoprávní komory francouzského Kasačního soudu Jean-Pierre Dintilhac. Úkolem
skupiny bylo vypracovat nomenklaturu druhů škod na zdraví, ve které bude jasně
vymezeno, které z těchto újem jsou majetkové a které nemajetkové povahy tak, aby
újma způsobená poškozenému mohla být odškodňována tzv. újmu po újmě118. Zároveň
má nomenklatura zachovat princip úplného a spravedlivého odškodnění a rovnosti
zacházení s poškozenými a zaručit tak předvídatelnost a pochopitelnost systému
náhrady újmy na zdraví.
Cílem nomenklatury bylo především vymezit jednotlivé znaky, které musí
splňovat způsobená újma tak, aby na základě těchto kritérií mohla být přesně určena
výše odškodného. V rámci nomenklatury je rozlišováno mezi újmou způsobenou
přímému poškozenému a újmou způsobenou nepřímé oběti, újmou jako zásahem do
práv majetkových a nemajetkových a újmou dočasnou a trvalou. Připouští se také
existence zvláštního typu újmy způsobeného progresivními onemocněními, jako jsou
nákaza žloutenkou typu C, HIV, kontaminace azbestem či nákaza CreutzfeldtJakobovou nemocí.
Nomenklatura by měla být chápána pouze jako orientační s tím, že může být dle
potřeby soudní praxí obohacována o nové druhy újem. Stejně tak by neměla být vždy
uplatňována jako celek, ale soudce by měl rozhodnout o existenci každé újmy zvlášť v
případě každého poškozeného. Ohodnocení existence jednotlivých újem a určení výše
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náhrady za ně tak bude vždy záležet především na konkrétním soudci a pochopitelně
také na soudních znalcích.
Hlavními principy nomenklatury jsou rozlišování mezi třemi výše uvedenými
typy újem, princip úplného odškodnění poškozeného, čistě reparační charakter
odškodnění a suverénní pravomoc soudce ocenit výši přiznané náhrady újmy.

2.2.2. Další referenční mechanismy náhrady újmy na zdraví
Jak jsem již zmínila, vzhledem k rozsahu této práce a množství a rozsahu
pomocných referenčních mechanismů se těmito dokumenty nebudu podrobněji zabývat.
Nicméně si dovolím zmínit alespoň základní charakteristiky a cíle těchto nástrojů,
pokračujících v souladu s nomenklaturou Dintilhac a principy náhrady újmy na zdraví
v upřesňování postupu soudců a náhrady jednotlivých újem. Tyto nástroje se tak jednak
snaží o upřesňování a časem jistě i postupné rozšiřování, či naopak zúžení rozsahu
nahrazovaných újem. S touto praxí počítá i sama nomenklatura Dintilhac, která zmiňuje,
že by neměla být rigidním dokumentem, ale naopak spíše jen vodítkem pro soudní
praxi, která si navrhovaná řešení již sama upraví dle potřeby. Nezbytné je také
připomenout, že jedním z hlavních principů náhrady újmy ve Francii je volná úvaha
soudce. Pomocné referenční mechanismy tak v žádném případě neukládají soudcům
povinnost se jimi řídit. Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti systému jsou nicméně
pomocné referenční mechanismy ve velké míře využívány. A v neposlední řadě je nutné
také upozornit na fakt, že výskyt nových pomocných referenčních mechanismů je
poměrně častým jevem, a to v souvislosti s potřebou je uvést do souladu s vývojem
soudní praxe.
Pomocné referenční systémy obecně v samém počátku obsahují shrnutí
základních principů náhrady újmy na zdraví a definici souvisejících pojmů. Tak
například v již zmíněném Společném metodickém souboru pro náhradu újmy na zdraví
z roku 2013 najdeme definice či upřesnění praktického významu pojmů úplné náhrady
újmy, ustálení zdravotního stavu či zhoršení zdravotní stavu, společně s odkazem na
související judikaturu.
Dalším úkolem pomocných souborů je také podrobnější úprava definice
jednotlivých druhů újem a jejich případné rozšíření či zúžení podle případných
problémů, které se v praxi objevily dle odškodňování konkrétního druhu újmy.
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Například ve zmíněném Oblastním referenčním systému odvolacích soudů pro náhradu
újmy na zdraví z roku 2011, v případě tzv. „různých výdajů“ dočasné povahy spojených
s újmou zahrnujících některé výdaje poškozeného v souvislosti se vznikem újmy
vynaložené do dne ustálení jeho zdravotního stavu nebo uzdravení, navrhuje metodika
vyřazení nákladů podnikatele na jeho pracovní zastoupení po dobu pracovní
neschopnosti z této kategorie. Důvodem je, že náhrada této újmy je již zahrnuta v jiné
skupině újem, konkrétně v kategorii „ztráty momentálního pracovního výdělku“.
Posledním, nejdůležitějším specifikem referenčních mechanismů, je doporučení
částek odškodnění za jednotlivé újmy v závislosti na různých faktorech, především
závažnosti újmy, věku, ale také pohlaví například v případě estetické újmy či ztížení
společenského uplatnění. S tím souvisí také praktická doporučení pro výpočet výše
odškodnění jednotlivých újem a převodní tabulky pro případ jednorázových
odškodnění, udávající koeficienty na základě faktorů, jako jsou věk a pohlaví
poškozeného, vypočtené na základě předpokládané délky života a pracovní aktivity
poškozeného. Koeficienty jsou samozřejmě pravidelně aktualizovány v návaznosti na
změnu průměrné délky života či důchodového věku. K doporučeným částkám lze navíc
dodat, že referenční mechanismy se snaží zároveň doporučit jistý rámec pro výši
odškodnění, zároveň nicméně také ponechat poměrně rozsáhlou možnost ohodnocení
konkrétních okolností případu soudem. Například duševní útrapy rozděluje Oblastní
referenční systém odvolacích soudů pro náhradu újmy na zdraví z roku 2011 do sedmi
stupňů dle závažnosti s tím, že každý stupeň vymezuje finanční rozmezí ve
výši minimálně 1000 euro. Finanční rozmezí se následně postupně zvyšuje se
vzrůstající závažností újmy (první stupeň – odškodnění do výše 1500 euro, druhý stupeň
od 1500 do 3000 euro, třetí stupeň od 3000 do 6000 euro, čtvrtý stupeň od 6000 do 10
000 euro, pátý stupeň od 10 000 do 22 000 euro, šestý stupeň od 22 000 do 35 000 euro
a sedmý stupeň od 35 000 euro výše. V případě trvalého funkčního deficitu pak systém
odkazuje na celou tabulku jednotlivých finančních rozmezí v závislosti na procentní
výši deficitu a věku poškozeného. Soudci a soudní znalci tak mají při postupu dle
referenčních systémů jednak možnost ve velké míře sami určit výši přiznané částky
v závislosti na okolnostech případu dle jednotlivých finančních rozmezí, případně se
referenčními systémy vůbec neřídit, pokud to z nějakých důvodů uznají za vhodné. Ve
většině případů nicméně některý z referenčních systémů nepochybně použijí, neboť
vzhledem k jejich povinnosti učit výši náhrady újmy tzv. újmu po újmě jsou pro ně

37

vedle nomenklatury referenční systémy důležitým vodítkem při rozhodování. Dalším
faktorem významu referenčních systémů je také jejich vypracování při odvolacích
soudech – jinak řečeno, pokud se soudce soudu prvního stupně od systému bezdůvodně
výrazně odchýlí, lze očekávat změnu rozsudku odvolacím soudcem, případně jeho
zrušení soudem Kasačním, pokud by takový případ nebyl „zachycen“ u odvolacího
soudu. U Kasačního soudu lze pro změnu předpokládat zásadní význam nomenklatury
Dintilhac, vzhledem k jejímu vypracování pracovní skupinou vedenou bývalým
prezidentem Kasačního soudu. Jinak řečeno, jak nomenklatura Dintilhac, tak referenční
systémy nepochybně ve velké míře zasahují do volné úvahy soudců, která je jedním ze
základních principů náhrady újmy na zdraví ve Francii. Na druhou stranu nepochybně
přispívá k právní jistotě, aniž by možnost uvážení soudce zcela vylučovala například
rigidním stanovením doporučených částek odškodnění, nemožností úpravy částek dle
okolností případu či právní závazností nomenklatury či referenčních systémů.

2.3. Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy
na zdraví, role judikatury
Metodika Nejvyššího soudu k odškodňování nemajetkových újem podle § 2 958
občanského zákoníku119 byla dokončena v roce 2014. 12. března 2014 ji vzalo na
vědomí občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu. Metodiku vypracoval
Nejvyšší soud ve spolupráci se Společností medicínského práva, zástupci pojistitelů a
dalších právnických a lékařských profesí. Cílem metodiky je stanovení pravidel pro
odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění dle ustanovení § 2 958
občanského zákoníku, který k pravidlům náhrady bolesti a ztížení společenského
uplatnění dodává pouze to, že nelze-li výši náhrady vytrpěné bolesti a ztížení
společenského uplatnění přesně určit, stanoví se podle zásad slušnosti. Vzhledem
k současnému zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení
společenského uplatnění, k 1. lednu 2014 společně s účinností „nového“ občanského
zákoníku tak nepochybně nastal zvrat v právní jistotě poškozených při náhradě újmy na
zdraví. Navíc, stejně jako francouzská nomenklatura Dintilhac, odůvodňuje i Metodika
svoji nezbytnost také tím, že velká část nemajetkových újem není odškodňována soudní
119
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cestou, ale formou mimosoudního vyrovnání. Přesná metodika stanovení výše náhrad za
jednotlivé újmy je tak nasnadě. Zároveň je nutné podotknout, že Metodika se zabývá
pouze náhradou vytrpěných bolestí a ztížení společenského uplatnění a ponechává tak
stranou jak majetkové újmy způsobené újmou na zdraví, tak zohlednění zvláštních
okolností případu dle ustanovení § 2 957120 občanského zákoníku, které nechává zcela
na volném posouzení soudů.
Nejprve si dovolím, stejně jako v případě francouzské nomenklatury a
pomocných dokumentů, zhodnotit vhodnost vypracování metodiky právě touto pracovní
skupinou. Pracovní skupina odůvodňuje svoji funkci mimo jiné důvodovou zprávou
k občanskému zákoníku, která uvádí, že „pociťují-li někteří představitelé soudní moci
potřebu tabulek, vzorců nebo klíčů speciálně pro tyto účely, nic nebrání tomu, aby se
soudní praxe sama shodla na zásadách, podle nichž bude postupováno121“. Je nicméně
otázkou, zda zásady vypracované pracovní skupinou složenou se soudců Nejvyššího
soudu, soukromé Společnosti medicínského práva, zástupců pojistitelů a dalších
právnických a lékařských profesí lze považovat za zásady, na kterých se shodla soudní
praxe. Pravděpodobně by v tomto případě spíše přicházela v úvahu metodika
vypracovaná zástupci soudů s přispěním dalších odborníků na základě soudního
rozhodnutí, jako je tomu v případě pomocných dokumentů ve Francii. Stejně tak je
možné argumentovat proti přijetí metodiky tím, že ačkoli „zrušení ‚bodové vyhlášky‘
vzbudilo v praxi obavy, zda soudy budou schopny při svém rozhodování naplnit principy
legitimního očekávání a právní jistoty, (…) tato obava (…) opomíjí dosavadní vývoj
praxe, která v posledních desetiletích produkovala soudní rozhodnutí určující výši
náhrad. Byť byla základním podkladem ‚bodová vyhláška‘, samotná judikatura je od ní
emancipovaná – jak zdůraznil Ústavní soud, soudy obecné soudní soustavy nebyly
vyhláškou vázány. Pokud ji ve svém rozhodování následovaly a ztotožnily se s bodovým
ohodnocením různých ublížení na zdraví a též s hodnotou bodu a tyto částky byly
120
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obecně společností akceptovány jako vyjádření plného zadostiučinění, pak taková
judikatura musí obstát i za účinnosti nového občanského zákoníku“122. Nicméně je
nutné poznamenat, že ať jsou názory na Metodiku Nejvyššího soudu jakékoli, nová
úprava náhrady bolesti a ztížení společenského uplatnění je nepochybně zásahem do
právní jistoty poškozených a pravděpodobně až příliš zásadní změnou oproti naopak
přehnaně rigidní úpravě zmíněné vyhlášky č. 440/2001 Sb. Metodika Nejvyššího soudu
navíc pochopitelně není závazná, a tak by snad mohla posloužit alespoň jako vodítko
českým soudům a zabránit praxi faktického používání vyhlášky č. 440/2001, ač již
neúčinné.
Při hodnocení bolesti postupuje metodika obdobně jako vyhláška 440/2001 Sb.,
když k jednotlivým typům zranění přiřazuje počet bodů. Po zjištění jednotlivých
tělesných újem a tedy počtu bodů je počet bodů vynásoben částkou přidělenou jednomu
bodu. Metodika zároveň doporučuje, aby výše částky za jeden bod byla vždy ve výši
jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy tak, aby částky přidělené za jeden bod
nezůstávaly rigidně stejné i přes vývoj ekonomiky. Metodika nicméně nevysvětluje,
proč za vhodnou částku zvolila právě jedno procento hrubé měsíční nominální mzdy.
Zároveň upozorňuje, že výši náhrady bolesti lze určit vždy až ve chvíli stabilizace
bolesti s tím, že nahrazena bude jak bolest vzniklá přímo v souvislosti se škodnou
událostí, tak bolest, která nastala v důsledku nezbytné léčby. Přehled jednotlivých
zdravotních problémů nabízených metodikou je poměrně stručný, a tak metodika
stanovuje pravidlo, že „chybí-li v přehledu bolesti pro některý typ poškození výslovná
položka, použije se pro účely bodového ohodnocení položka, která se svou povahou a
závažností nejvíce blíží příslušnému poškození“. Výše náhrady může být následně
upravena posuzujícím lékařem v závislosti na komplikovanosti léčby ve vztahu
k jednotlivým položkám, pokud částka vypočtená dle tohoto mechanismu dostatečně
neodpovídá újmě poškozeného. V případě lehké komplikace tak dojde ke zvýšení
příslušné položky nejvýše o 5 %, v případě komplikace středně závažné nejvýše o 10 %,
v případě závažné komplikace nejvýše o 15 % a zvýšení může dosáhnout až 20 %,
pokud se jedná o komplikaci těžkou.
Náhrada ztížení společenského uplatnění má podle metodiky jednak nahradit
omezení poškozeného ve vztahu k průměrnému poškozenému, jednak zohlednit
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okolnosti každého jednotlivého případu, „zejména z pohledu všech myslitelných stránek
lidského života, tj. všech oblastí, v nichž pro trvalé zdravotní následky dochází
k omezení či dokonce k plnému vyřazení z možnosti se společensky uplatnit a naplnit tak
zákonem

předvídanou

podmínku

lepší

budoucnosti“123.

Ohodnocení

ztížení

společenského uplatnění je dle metodiky nově založeno na procentním omezení
lidského života poškozeného oproti situaci, ve které se nacházel před způsobením
zdravotní újmy. Zároveň je možné hodnotu ztížení společenského uplatnění určit až
poté, co dojde alespoň k relativní stabilizaci zdravotního stavu poškozeného.
Pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění navrhuje Metodika Mezinárodní
klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví124 vypracovanou Mezinárodní
zdravotnickou organizací, která dle Metodiky pomáhá přispět mimo jiné k zamezení
tzv. dvojího odškodňování za tytéž újmy, tedy ke stejnému cíli, ke kterému směřuje
francouzská nomenklatura Dintilhac.
Stupeň závažnosti ztížení společenského uplatnění se dle Klasifikace vyjadřuje
jako procentuální ztráta životních příležitostí v devíti oblastech společenského zapojení,
kterými jsou učení se a aplikace znalostí, všeobecné úkoly a požadavky, komunikace,
pohyblivost, péče o sebe, život v domácnosti, mezilidská jednání a vztahy, hlavní
oblasti života a život komunitní, sociální a občanský. Každá oblast je oceněna stupněm
a procentuálním ohodnocením v rámci každého stupně. Stupňů je pět – žádná obtíž (0–4
%), lehká obtíž (5–24 %), středně těžká obtíž (25–49 %), těžká obtíž (50–95 %) a úplná
obtíž (96–100 %).
Metodika si dále dala za cíl určit také výši základní částky, ze které by
procentním podílem měla být vypočítávána náhrada za ztížení společenského uplatnění.
Částku, která dle preambule metodiky vystihuje „pomyslnou hodnotu zmařeného
lidského života“, stanovila pracovní skupina na 10 000 000 Kč. Výši částky odůvodňuje
odkazem na výjimečné zvyšování náhrady za ztížení společenského uplatnění pole
vyhlášky 440/2001 Sb. v případech závažných trvalých zdravotních postižení, praxí
některých evropských zemí a faktem, že ustanovení § 2 960 a následujících občanského
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zákoníku posiluje rozsah náhrady materiálních újem způsobených poškozenému.
Zároveň metodika uvádí, že výše této částky odpovídá přibližně 400násobku průměrné
měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za
rok 2013 a tedy, aby částka vždy odpovídala úrovni hospodářství, měla by být výše
maximálního odškodnění za ztížení společenského uplatnění vždy takto vypočítávána.
Zároveň však pracovní skupina připouští, že náhradu za ztížení společenského uplatnění
je možné ze zvláštních důvodů, jako je například věk či velmi aktivní život
poškozeného před způsobením újmy, přiměřeně zvýšit, a to až do dvojnásobku
stanovené maximální částky, tedy do 20 milionů Kč. Metodika ovšem stanovení této
částky odůvodňuje jen velmi povrchně a můžeme se jen domnívat, že vychází
především z dosavadní judikatury Nejvyššího soudu, dle které například „náhrada za
ztížení společenského uplatnění v částce téměř 17 000 000 Kč u čtyřiadvacetileté ženy,
která vedla před úrazem běžný společenský, kulturní, rodinný, pracovní a sportovní
život, z nějž byla zcela vyřazena pro ztrátu hybnosti, gnostických a komunikačních
schopností a trvalé odkázání na péči druhé osoby i v základních osobních potřebách
s nutností trvalé usilovné rehabilitace, není nesprávná či nepodložená.“ 125 či „náhrada
za ztížení společenského uplatnění v rozsahu desetinásobku základního bodového
ohodnocení v celkové výši přes 8 500 000 Kč vybočuje zřetelně z úrovně náhrad
přiznávaných v obdobných případech, jestliže u poškozeného nedošlo k úplné ztrátě
hybnosti ani gnostických a komunikačních schopností či ztrátě výjimečných schopností
uplatnit se v životě po stránce pracovní, sportovní, kulturní apod.“126. Přesvědčivé
odůvodnění výše maximální částky nicméně metodika nenabízí.
Zásadní role judikatury při náhradě újmy na zdraví v českém právu je
neoddiskutovatelnou skutečností a lze předpokládat, že její role bude vzrůstat i nadále
v souvislosti s účinností „nového“ občanského zákoníku a zrušením vyhlášky č.
440/2001. Společné s rolí judikatury ve Francii má jistě to, že ačkoliv judikatura
Nejvyššího soudu, stejně jako judikatura Kasačního soudu, není pro soudy nižšího
stupně formálně závazná, faktická role judikatury je nezpochybnitelná. A to nejen při
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určování výše částek náhrady újmy na zdraví, ale i v rámci problematiky právní
odpovědnosti obecně, jak již bylo zmíněno v první kapitole.
Některá rozhodnutí důležitá pro určení výše náhrady zmíním podrobněji
v následující kapitole, ve které se shrnu jednotlivé odškodňované položky v českém
právu a následně uvedu příklady výše jejich odškodnění a odůvodnění soudů. Obecně
však můžeme říci, že zásadních rozsudků v oblasti náhrady újmy na zdraví je jistě celá
řada a nelze je všechny vyjmenovat. Ať už se však jedná například o běh subjektivní
promlčecí lhůty v případě promlčování jednotlivých nároků na náhradu újmy na
zdraví127, definici ustálení zdravotního stavu128 a možnost nového nároku na náhradu
ztížení společenského uplatnění v případě zhoršení zdravotního stavu129, definici
nákladů léčení130, možnost náhrady nákladů na péči o chod domácnosti131, možnost
náhrady újmy způsobenou absencí očekávaného zlepšení zdravotního stavu132 či
nezbytnost zvážení pohlaví poškozeného při náhradě újmy ztížení společenského
uplatnění133, je zřejmé, že role judikatury je a vždy bude zásadní, neboť občanský
zákoník ani žádný jiný předpis nikdy nemůže zohlednit všechny okolnosti každého
z případů náhrady újmy na zdraví. A to i přesto, že český občanský zákoník jistě
poskytuje daleko přesnější základ pro náhradu újmy na zdraví než francouzský Code
civil, který se touto problematikou téměř vůbec nezabývá.
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2.4. Pojem ustáleného zdravotního stavu a princip úplného
odškodnění poškozeného v českém a francouzském právu
2.4.1. Ustálený zdravotní stav ve francouzském a českém právu
Ustálení zdravotního stavu bývá ve francouzském právu definováno jako „datum
odpovídající datu stabilizace medicínsky konstatovaných zranění. Obecně je definováno
jako okamžik, kdy jsou škody na těle poškozeného ustáleny a začínají mít trvalý
charakter, léčba již není nutná pro vyhnutí se zhoršení zdravotního stavu a je tak možné
zhodnotit stupeň trvalého zdravotního postižení, tedy definitivní újmu na zdraví134“.
Odpovídá tak konci traumatického stadia onemocnění. Nicméně, jak upozorňuje
nomenklatura Dintilhac, je nutné vzít v úvahu, že existují nemoci, u kterých termín
ustálení zdravotního stavu nepřipadá v úvahu. Jedná se o progresivní onemocnění jako
žloutenka typu C, HIV, postižení azbestem či Creutzfeldt-Jakobova nemoc. Tyto
nemoci se neustále vyvíjejí a způsobují poškozenému další újmy na zdraví, definitivní
újmu na zdraví tak nelze nikdy s přesností určit.
Nicméně i výše náhrady budoucí jak majetkové, tak nemajetkové újmy, musí být
soudem vždy náležitě odůvodněny. Stejně tak je soud povinen vymezit jednotlivé újmy
způsobené poškozenému budoucím zhoršením zdraví a mimo jiné vymezit, které
z těchto újem jsou újmy na zdraví a které újmy způsobené v důsledku zásahu do práv na
ochranu osobnosti. Tak rozhodl Kasační soud ve svém rozsudku z 2. dubna 1996135
v případě oběti dopravní nehody, které následně byla při ošetření podána krevní
transfúze infikovaná virem HIV.
V České republice se k této problematice vyjádřil například Nejvyšší soud ve
svém rozsudku z 10. srpna 2010136, ve kterém uvedl, že „zdravotní stav poškozeného po
úrazu, nemoci z povolání nebo jiném poškození na zdraví, popřípadě po jejich zhoršení,
lze

považovat

za

ustálený

až

po

skončení
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předpokládaného vývoje následků zdravotního poškození. Okolnost, kdy došlo k ustálení
zdravotního stavu poškozeného, je třeba hodnotit komplexně, nikoliv zvlášť pro
jednotlivé lékařské obory, na které se lékařská věda formálně dělí“. Stejně tak ve svém
rozsudku z 30. ledna 2008137 Nejvyšší soud uvedl, že ustálení zdravotního stavu je
závislé na lékařském ohodnocení. Nezbytnost alespoň relativního ustálení zdravotního
stavu k možnosti zhodnocení vytrpěných bolestí a újmy ztížení společenského uplatnění
zmiňuje i preambule Metodiky Nejvyššího soudu a její technická část (D), která
převzala výše uvedenou definici ustáleného zdravotního stavu poskytnutou Nejvyšším
soudem v rozsudku z 10. srpna 2010.

2.4.2. Princip úplného odškodnění poškozeného ve francouzském a
českém právu
Jedním ze základních principů jak francouzského, tak českého práva
v souvislosti s přiznáním náhrady za způsobenou újmu na zdraví, je pravidlo úplného
odškodnění poškozeného. Pojetí tohoto principu v každém ze zmíněných právních
systémů se nicméně přece jen částečně liší.
Ve francouzském právu platí pravidlo, že odškodnění poškozeného má za cíl
jeho navrácení v co nejvyšší možné míře do situace, v jaké by byl, kdyby k poškození
vůbec nedošlo. Poškozený by tak nejen měl být plně odškodněn za všechny utrpěné
majetkové i nemajetkové újmy, ale zároveň by ani neměl být odškodněn vyšší částkou,
než která mu takto náleží, což vylučuje sankční funkci náhrady újmy. Právě k naplnění
tohoto principu směřuje určování náhrady újmy tzv. poste par poste, mající za cíl co
nejpřesnější ohodnocení všech způsobených újem tak, aby byl poškozený opravdu
navrácen do situace co nejpodobnější situaci před újmou138 a zároveň aby nebyl
odškodněn vyšší částkou, než která mu náleží. Stejně tak trestněprávní komora
Kasačního soudu definovala ve svém rozhodnutí z roku 1995139 tento princip slovy
„tout le préjudice et rien que le préjudice“, neboli „celá újma a nic než újma“. Ačkoliv
137
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se tak navrácení oběti újmy na zdraví do situace identické té před způsobením újmy jeví
často jako nemožné, francouzská teorie i soudní praxe si toto navrácení stále klade za
cíl. Přitom při odkazu na tento princip nečiní francouzské právo rozdíl mezi újmou
majetkovou a nemajetkovou.
V českém

právu uvádí

přímo

Metodika Nejvyššího soudu

k náhradě

nemajetkové újmy na zdraví ve své preambuli, že „uvedené nehmotné újmy jsou ze své
podstaty neodčinitelné, účelem poskytnutí peněžité náhrady (za nemajetkovou újmu) tak
není uvedení poškozeného do stavu existujícího před poškozením (jako u náhrady
majetkové škody), nýbrž poskytnutí finančních prostředků, za které si může poškozený
opatřit náhradní požitky, které mají zmírnit jeho strádání“. Pracovní skupina tak činí
zásadní rozdíl mezi cílem náhrady majetkové a nemajetkové újmy. Ten jistě fakticky
existuje, nicméně na rozdíl od české soudní praxe ta francouzská žádný takový rozdíl
nečiní a snaží se o co nejpřesnější stanovení právě i nemajetkových újem, jak bude
vidno v následující kapitole. V praktickém pojetí principu úplné náhrady škody při
náhradě nemajetkové újmy tak lze spatřovat jistý rozdíl.
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3. Odškodňované položky náhrady újmy na zdraví
v českém a francouzském právu
Po teoretickém úvodu do problematiky právní odpovědnosti a náhrady újmy na
zdraví v českém a francouzském právu a vymezení právní úpravy v této oblasti obou
zmiňovaných států se v následující kapitole zaměřím na vymezení jednotlivých újem na
zdraví, které mohou být v každém z právních systémů odškodněny. Jak již bylo
zmíněno, v české právní úpravě najdou tyto položky svůj právní základ nejen
v Metodice Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví a judikatuře, ale
především přímo v příslušných ustanoveních občanského zákoníku. Na druhou stranu
ve francouzském právu je základem odškodňovaných újem „pouze“ judikatura,
příslušné metodiky pracovních skupin a pomocné metodiky odvolacích soudů, které
jednak z judikatury vycházejí, zároveň ale také její východiska usměrňují a rozšiřují,
aby tak udávaly směr a teoretická východiska pro její rozhodování.
V každé z podkapitol se nejprve zaměřím na jednotlivé odškodňované položky
připadající poškozenému v případě náhrady újmy na jeho zdraví. V poslední, třetí části
kapitoly se následně samostatně zaměřím na odškodňování tzv. sekundárních obětí,
které je samo o sobě velmi zajímavou právní problematikou.

3.1.

Položky náhrady újmy na zdraví ve francouzském právu

Odškodňované položky, které v této podkapitole uvedu, pocházejí ze
systematiky již zmiňované nomenklatury Dintilhac, jejíž dělení bylo v soukromém
právu převzato jak jednotlivými obecnými soudy, tak i Kasačním soudem. Ten
oceňování jednotlivých újem tzv. poste par poste sám podpořil právě s odkazem na
nomenklaturu Dintilhac. Nomenklatura dělí újmy na zdraví způsobené poškozenému na
majetkové (préjudices patrimoniaux) a nemajetkové (préjudices extra-patrimoniaux),
každou z těchto kategorií pak následně dělí na újmy nastalé před a po konsolidaci
zdravotního stavu, tedy újmy přechodné (préjudices temporaires) a újmy trvalé
(préjudices permanentes). V práci pro přehlednost převezmu dělení újem do těchto čtyř
kategorií dle nomenklatury Dintilhac.
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3.1.1. Majetkové újmy dočasného charakteru
První z majetkových újem dočasného charakteru jsou dočasné výdaje na zdraví
(dépenses de santé actuelles). V rámci této položky jsou odškodňovány výdaje
vynaložené v průběhu vývojové fáze onemocnění či zranění, které tak mohou být
stanoveny před dnem stabilizace zdravotního stavu poškozeného nebo jeho uzdravení.
Jedná se tak především o výdaje na hospitalizaci, medicínské a jiné související výdaje a
výdaje za následnou péči v podobě nákladů na ošetřovatele, fyzioterapii, logopedii a
další obdobné služby. Většina těchto výloh je obvykle hrazena sociálními orgány,
existují však i výlohy, které hradí sám poškozený. V rámci těchto výdajů jsou navíc
hrazeny i nutné náklady v důsledku zdravotního stavu poškozeného před škodnou
událostí, pokud byl zdravotní stav touto událostí vyvolán či v jejím důsledku
zhoršen140.141
Další položkou této podskupiny jsou tzv. další dočasné výdaje (frais divers),
mezi které patří ostatní výdaje poškozeného vynaložené v souvislosti s újmou do dne
ustálení jeho zdravotního stavu nebo uzdravení. V praxi se jedná především o náklady
na zdravotní péči u poskytovatele zdravotních služeb. Nicméně dále je do této skupiny
nutné zařadit také výdaje na cesty k lékaři ve fázi onemocnění před stabilizací
zdravotního stavu či výlohy na neprofesní aktivity, které poškozený v době před
stabilizací zdravotního stavu není schopen vykonávat, jako je hlídání dětí142, dočasná
asistence třetí osoby pro potřeby běžného života či nezbytná úprava obydlí či vozidla,
která se vypočítá poměrně pro dobu před stabilizací zdravotního stavu vzhledem
k předpokládané životnosti vybavení. Tato kategorie újem v neposlední řadě navíc
zahrnuje také výjimečné dočasné výlohy, a to především v případě škody způsobené
140
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osobám samostatně výdělečně činným, které jsou nuceny najmout za sebe dočasně
náhradu po dobu onemocnění. Nejedná se nicméně o taxativní výčet jednotlivých újem
a bude tak záležet především na soudci, které újmy se rozhodne v rámci této položky
odškodnit.143
Poslední položkou majetkových újem dočasného charakteru je dočasná ztráta
pracovního výdělku (pertes de gains professionnels actuels). Jedná se o specifický typ
odškodnění jen za přechodné majetkové ztráty poškozeného utrpěné v pracovní oblasti
do dne ustálení zdravotního stavu. Ty mají být určovány „in concreto“ pro jednotlivé
případy na základě doloženého ušlého výdělku ke dni ustálení zdravotního stavu
poškozeného, a to ať už je poškozený zaměstnanec, či osoba samostatně výdělečně
činná.144
V rámci kategorie dočasné ztráty pracovních výdělků se Kasační soud mimo jiné
zabýval otázkou, zda je třeba dočasnou ztrátu pracovního výdělku trvající po delší
časové období určovat vzhledem k výši příjmu ve chvíli vzniku škodné události, nebo
výši příjmu, kterého by poškozený pravděpodobně v době ustálení zdravotního stavu
mohl dosahovat. Ve svém rozsudku z roku 2014145 se Kasační soud přiklonil ke druhé
variantě. V tomto případě se jednalo o poškozeného, který v momentě škodné události
dosahoval poměrně nízkého pracovního ohodnocení, a to vzhledem k nedostatečné
praxi v oboru a přechodnému charakteru zaměstnání. Soud nicméně dovodil, že
vzhledem k druhu oboru, dosaženému vzdělání a plánované, v době škodné události již
dohodnuté, praxi v zahraničí, by pracovní ohodnocení poškozenému během šesti let
před ustálením zdravotního stavu nepochybně vzrostlo. Ztrátu pracovního výdělku tak
soud stanovil vzhledem k předpokládané výši finančního ohodnocení ve chvíli
stabilizace zdravotního stavu. Odškodněn za nezvýšení finančních příjmů v důsledku
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škodné události by poškozený nicméně mohl být i v rámci ztráty šance kariérního růstu
vinou škodné události146.

3.1.2. Majetkové újmy trvalého charakteru
Další kategorií újem souvisejících s újmou na zdraví jsou majetkové újmy
trvalého charakteru, tedy takové, které nastaly po stabilizaci zdravotního stavu.
První z těchto újem jsou výdaje na zdraví trvalého charakteru neboli budoucí
(předpokládané) výlohy na zdraví (dépenses de santé futures). Soud tak v rámci této
kategorie musí pokud možno i do budoucna ocenit veškeré újmy, které poškozenému
teprve vzniknou.
Do kategorie budoucích výloh na zdraví se obecně řadí výlohy na hospitalizaci,
medicínské výlohy, výlohy na následnou péči a podobné, příležitostné i předvídatelné
výlohy, které vyžaduje zdravotní stav poškozeného po jeho ustálení. Nejedná se pouze o
medicínské výlohy stricto sensu, ale také o další související výdaje. Jsou jimi například
náklady na protézy končetin a zubů či ušní a oční náhrady, které jsou nezbytné k
nahrazení tělesného postižení po dni ustálení zdravotního stavu.147
Tyto výlohy musejí být medicínsky předvídatelné, opakované a nezbytně
vyžadované dlouhodobým zdravotním stavem poškozeného po jeho definitivním
ustálení. Jedná se tedy o výlohy na pravidelně se opakující hospitalizaci ve
zdravotnickém zařízení, pravidelná zdravotní vyšetření či ošetřovatelskou péči.
Výše odškodnění je vypočítána vzhledem k předpokládané délce života
poškozeného,

stanovené

pravidelně

revidovanými

referenčními

tabulkami

vypracovávanými pomocnými metodikami odvolacích soudů. Při určování budoucích
nákladů na úhradu zdravotních pomůcek je pak soudce mimo jiné povinen zhodnotit
také jejich životnost a nezbytné náklady na jejich údržbu a pravidelnou obnovu148.
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Dalšími dvěma odškodňovanými položkami spadajícímu do této kategorie jsou
náklady na úpravu domácnosti a náklady na úpravu osobního vozu v souvislosti
s nutností jejich uzpůsobení zdravotnímu stavu poškozeného (frais de logement adapté,
frais de véhicule adapté)149. Jak náklady na úpravu domácnosti, tak náklady na úpravu
osobního vozu pak zahrnují pouze takové výdaje, které byly vynaloženy po stabilizaci
zdravotního stavu poškozeného. Náklady takto vynaložené do dne stabilizace
zdravotního stavu jsou totiž již zahrnuty v položce dočasných dalších výdajů nastalých
v souvislosti s újmou na zdraví. V rámci nákladů na úpravu domácnosti je možné
odškodnit i výdaje na přestěhování či režijní výdaje na pobyt poškozeného v bytovém
zařízení se zdravotními službami. V rámci nákladů na úpravu osobního vozidla jsou pak
hrazeny také náklady na koupi nového vozidla dle potřeby či náklady na dopravu
poškozeného k poskytovateli zdravotních služeb, pokud poškozený vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu nemůže používat dopravu veřejnou. I doprava taxi k poskytovateli
zdravotních služeb dvakrát týdně tak může být v daném případě odůvodněná, jak
konstatoval pařížský odvolací soud ve svém rozhodnutí z roku 2013150. Hlavním
rozdílem mezi těmito dvěma položkami je skutečnost, že zatímco náklady na úpravu
domácnosti uplatněné poškozeným jsou považovány za definitivní, při určování výše
náhrady nákladů na úpravu osobního vozu je nutné zohlednit také jeho budoucí
opotřebení a nutnost koupě nového vozu v budoucnosti.
Kasační soud se ve své rozhodovací praxi zabýval mimo jiné i otázkou, zda za
jistých okolností mohou být za náklady na úpravu domácnosti považovány i výdaje na
zakoupení nové nemovitosti za účelem bydlení poškozeného. V konkrétním případě se
jednalo o mladého muže žijícího v bytě rodičů, který nevyhovoval potřebám jeho
zdravotního stavu a jehož úprava potřebám poškozeného by byla vzhledem
k přechodnému charakteru ubytování nesmyslná. Soud se vyjádřil kladně a potvrdil tak
skutečnost, že za jistých okolností může tato kategorie škod zahrnovat náklady na
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zakoupení nemovitosti a její případnou úpravu pro potřeby poškozeného a náklady na
přestěhování do nového obydlí.151
Další součástí kategorie majetkových újem trvalého charakteru je náhrada
nákladů na pomoc třetí osoby152 (assistance par tierce personne), která zahrnuje výlohy
na trvalou pomoc třetí osoby, která pomáhá poškozenému zajistit jeho potřeby a úkony
každodenního života. Jedná se o náklady vynaložené na nezbytnou přítomnost třetí
osoby trvalého charakteru, která se stará se o bezpečnost poškozeného, přispívá k
obnovení jeho důstojnosti a nahrazuje ztrátu či snížení jeho soběstačnosti. Náhrada
nákladů na pomoc třetí osoby však poškozenému nenáleží pouze v případě, že pomoc
zajišťuje placená služba. Právě naopak, ačkoliv se o poškozeného stará rodina, nelze
dovodit, že mu nenáleží tato náhrada, neboť i osoba z rodiny obětuje péči o
poškozeného svůj čas, což může být i na úkor jejích vlastních výdělků přinášených do
domácnosti. Kasační soud ve svém rozsudku z roku 2014 tak například potvrdil, že
náhrada nákladů na péči třetí osoby nemůže být časově omezena jen na rok
s odůvodněním, že po roce se poškozený vrátí do rodinného prostředí153. Náhrada za
tento druh újmy tedy náleží poškozenému po celou dobu, kdy tuto péči potřebuje, bez
ohledu na to, zda o něj pečuje osoba blízká, či asistenční služba.
Další majetková újma trvalého charakteru je ztráta budoucího pracovního
příjmu (pertes de gains professionnels futurs)154, která nahrazuje ztrátu nebo snížení
pracovního příjmu poškozeného v důsledku trvalého poškození jeho zdraví. V případě
mladých obětí, které v době škodné události nemají vlastní pracovní příjem, je ztráta
jejich budoucího pracovního příjmu určována odhadem. Od částky směřující k
odškodnění této újmy je nutné odečíst dávky orgánů sociálního zabezpečení, částky
vyplácené z titulu pojištění této újmy a stejně tak případné částky vyplácené
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poškozenému zaměstnavatelem, které směřují k odškodnění téhož. Kasační soud
zároveň potvrdil, že náhrada celkově takto utrpěné majetkové újmy náleží poškozenému
i v případě, že mu zaměstnavatelem byla vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nabízena
změna pracovní smlouvy v témže zaměstnání, kterou však poškozený odmítl.155
Poškozený tak není z principu povinen snažit se vlastním jednáním snížit výši takto
utrpěné škody.
Posledními dvěma položkami skupiny trvalých majetkových újem jsou profesní
následky újmy majetkového charakteru (incidence professionnelle) a následky v oblasti
vzdělávání (préjudice scolaire, universitaire ou de formation)156.
Náhrada profesních následků újmy směřuje k doplnění odškodnění v rámci ztráty
budoucího pracovního příjmu. Nesměřuje tak k odškodnění poškozeného za ztrátu jeho
pracovního příjmu v důsledku vzniklé újmy na zdraví, ale k odškodnění vedlejších
následků újmy na zdraví týkajících se pracovní sféry, jako je znevýhodnění
poškozeného na trhu práce, ztráta šance na lepší pracovní uplatnění, zvýšená obtížnost
při snaze najít si zaměstnání či nutnost opustit práci vykonávanou před škodnou událostí
pro jinou práci, která je pro poškozeného nově vzhledem k nastalé újmě na zdraví
vhodnější. Zahrnuje též náklady na rekvalifikaci poškozeného nebo změnu jeho
pracovní pozice. Seznam nicméně není vyčerpávající a bude záležet především na
soudci, které položky se do této kategorie rozhodne zařadit. Kasační soud však
konstatoval, že i v případě úspěšné rekvalifikace a úspěšného výkonu jiného zaměstnání
náleží poškozenému náhrada této újmy jako náhrada za ztrátu šance zvolit si zaměstnání
jiné157.
Náhrada újmy v oblasti vzdělávání směřuje k obdobnému cíli v oblasti studia,
neboť na základě předchozí újmy nemohou být odškodněny osoby, které zatím nemají
žádný pracovní příjem. Účelem je tak odškodnit zásah do majetkových práv
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poškozeného v podobě ztráty let studia na škole, univerzitě či v rámci jiného následného
studia v důsledku újmy na zdraví. Soud zohlední nejen zpoždění ve studiu, ale také
změnu studijního zaměření či vzdání se vzdělání v důsledku újmy, které má za následek
ztížené uplatnění poškozeného na trhu práce. Z titulu újmy v oblasti vzdělávání bylo
například odvolacím soudem v Paříži158 poškozenému přiznáno 40 000 euro jako
odškodnění za opakované studijní neúspěchy a vynucenou opakovanou změnu
profesního směřování, která zvyšovala věkový rozdíl mezi poškozeným a jeho
spolužáky a měla tak negativní dopad na jejich vztahy.

3.1.3. Nemajetkové újmy dočasného charakteru
První položkou této kategorie je dočasný funkční deficit poškozeného (deficit
fonctionnel temporaire)159, jehož odškodnění směřuje k náhradě újmy, kterou
poškozený utrpěl během traumatického stadia onemocnění, tedy v době před ustálením
zdravotního stavu. Do této náhrady se však nezapočítávají profesní důsledky újmy,
které jsou již zahrnuty v rámci náhrady ztráty momentálního pracovního výdělku.
Naopak se však do ní započítá veškerá funkční neschopnost poškozeného před
ustálením zdravotního stavu. Soud při odškodnění zohlední délku hospitalizace
poškozeného, ale také dočasné snížení kvality jeho života a ztrátu běžných potěšení, o
které byl poškozený ochuzen v době traumatického stadia onemocnění. Jedná se
především o odloučení osoby od rodiny a přátel během hospitalizace, dočasné
znemožnění soukromých aktivit či tzv. sexuální újmu během traumatického stadia
onemocnění, o které pojednám dále jako o samostatném typu újmy v rámci kategorie
trvalých nemajetkových újem. V praxi byl například náhradou ve výši 50 euro za každý
den před stabilizací zdravotního stavu odškodněn soudem prvního stupně ve Valencii
třiadvacetiletý muž, kterému byla amputována dolní končetina a který vzhledem
k související léčbě před stabilizací zdravotního stavu dočasně téměř zcela ztratil
dosavadní kvalitu života160.
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Další součástí kategorie dočasných újem nemajetkového charakteru jsou
vytrpěné bolesti (souffrances endurées)161, které byl poškozený nucen snášet během
traumatického stadia onemocnění, tedy ode dne škodné události do dne ustálení jeho
zdravotního stavu. Bolesti vytrpěné ode dne ustálení jeho zdravotního stavu budou
nahrazeny v rámci trvalého funkčního deficitu, o kterém pojednám dále. Vytrpěné
bolesti jsou vzhledem k závažnosti ohodnocovány znalci na stupnici od jedné do sedmi,
a to jednak dle objektivní bolestivosti zdravotní komplikace, jednak dle subjektivního
pocitu poškozeného. Pro jednotlivé stupně byly pomocnými metodikami odvolacích
soudů vymezeny příslušné rozsahy finančních částek, v rámci kterých by se soudci měli
dle příslušného stupně pohybovat, aby tak bylo zamezeno svévolnému rozhodování
v této oblasti.
Poslední součástí kategorie dočasných nemajetkových újem dle nomenklatury
Dintilhac je dočasná estetická újma (préjudice esthétique temporaire)162, spočívající
v dočasné změně vzezření poškozeného, které, i když jen přechodně, způsobuje
poškozenému nemajetkovou újmu vzhledem k jeho konfrontaci s vnějším světem.
V rámci této újmy je zohledňováno například také pohlaví poškozeného, věk či
zaměstnání, které mají na subjektivní prožitek změny vzezření také vliv. Estetická újma
nicméně nemusí spočívat jen ve změně vzezření, ale také v dalších dočasných
poruchách obdobného charakteru, jako je koktání či zajíkání se v důsledku škodné
události, jak konstatoval Kasační soud ve svém rozhodnutí z roku 2012163.

3.1.4. Nemajetkové újmy trvalého charakteru
První z újem spadající do této kategorie je trvalý funkční deficit poškozeného
(déficit fonctionnel permanent)164, který směřuje k náhradě újmy na nemajetkových
právech poškozeného, jenž trpí lékařsky potvrzeným postižením z důvodu poruchy
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funkcí jeho těla. Účelem náhrady funkčního deficitu poškozeného je však nejen náhrada
zásahů do jeho fyzických funkcí, ale také odškodnění jeho dlouhodobých bolestí, ztráty
kvality života a existenčních problémů, se kterými se potýká v době po stabilizaci
zdravotního stavu, a ztráty osobní autonomie, kterou poškozený trpí v rámci svých
každodenních aktivit. Judikatura pak účel náhrady této újmy definovala například jako
„odškodnění nemajetkové újmy vyplývající z medicínsky konstatovaného zdravotního
postižení poškozeného, která je způsobena sníženou funkční kapacitou těla
poškozeného“165.
Vzhledem k tomu, že se jedná o újmu trvalého charakteru, je náhrada této újmy
odškodňována do budoucna, po dobu předpokládané délky života poškozeného. Ta je
určována

za

pomoci

referenčních

tabulek,

vypracovávaných

a

pravidelně

aktualizovaných v rámci pomocných metodik odvolacích soudů. Výše částky náhrady
újmy trvalého funkčního deficitu se tak poměrně zvyšuje s jeho rostoucím procentním
rozsahem a naopak poměrně klesá s rostoucím věkem poškozeného. Na základě tohoto
principu jsou v rámci pomocných metodik odvolacích soudů vypracovávány referenční
tabulky určující rozmezí částek, ve kterých by se mělo pohybovat odškodnění
poškozeného na základě jeho věku a procentního rozsahu újmy.
Další nemajetkovou újmou trvalého charakteru je újma na ztížení společenského
uplatnění (préjudice d’agrément)166, jejíž náhrada směřuje výlučně k odškodnění
poškozeného za nemožnost nadále pravidelně vykonávat konkrétní sportovní nebo
volnočasovou aktivitu. Musí být vždy oceněna vzhledem ke konkrétním okolnostem
případu a současně brát v potaz konkrétní vlastnosti osoby, jako je věk či množství
volnočasových aktivit. Náhrada újmy ztížení společenského uplatnění tak ve
francouzském právu neslouží k odškodnění poškozeného za ztrátu běžných životních
potěšení, ale pouze za prokázanou ztrátu vykonávat konkrétní volnočasové či sportovní
aktivity, které poškozený před vznikem újmy vykonával, jak konstatoval například
Kasační soud ve svém rozsudku z roku 2011167.
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Trvalou nemajetkovou újmou je také trvalá estetická újma (préjudice esthétique
permanent)168, jejíž odškodnění, stejně jako v případě již zmiňované dočasné estetické
újmy, směřuje k náhradě újmy poškozeného utrpěné v souvislosti se zásahy do jeho
fyzického vzezření. Především se jedná o případy trvalých jizev na obličeji, například
v důsledku popálení či jiného těžkého úrazu. Trvalá estetická újma musí být nejprve
oceněna soudním znalcem na stupnici od jedné do osmi, od velmi lehké po velmi
vážnou, či dokonce výjimečně závažnou újmu. Pro každý stupeň pomocné metodiky
odvolacích soudů stanovují finanční rozmezí, ve kterém by se přiznaná částka měla
pohybovat. Náhrada výjimečně závažné trvalé estetické újmy tak může přesahovat i 70
000 euro.
Stejně jako v případě trvalé estetické újmy se však nemusí vždy jednat pouze o
změnu vzezření. V rámci trvalé estetické újmy mohou být odškodněny i jiné projevy
mající dopad na pohled třetích osob na poškozeného, jak potvrdil pařížský odvolací
soud ve svém rozhodnutí z roku 2014169. V tomto konkrétním případě se jednalo o
výrazně hlasité dýchání osoby, které bylo znalcem ohodnoceno jako estetická újma
druhého stupně, za kterou soud přiznal poškozenému náhradu ve výši 10 000 euro.
Do stejné kategorie újem řadí nomenklatura Dintilhac také sexuální újmu
(préjudice sexuel)170, cílem jejíž náhrady je odškodnění újmy zasahující do sexuální
sféry poškozeného. Nomenklatura a soudní praxe rozlišují tři druhy sexuální újmy171.
Sexuální újma tak může spočívat v újmě na pohlavních orgánech poškozeného, újmě na
sexuálním aktu jako takovém, která zahrnuje ztrátu potěšení spojenou s pohlavním
stykem, jako je ztráta chuti k pohlavnímu styku nebo ztráta libida, ztráta fyzické
schopnosti sexuálního aktu či ztráta schopnosti vyvrcholení, či ve snížení nebo úplné
ztrátě schopnosti počít.
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Druhem nemajetkové újmy trvalého charakteru je také újma na budoucím
rodinném životě (préjudice d’établissement)172. Tento druh újmy směřuje k odškodnění
ztráty naděje, šance nebo možnosti vůbec uskutečnit „normální“ plán na rodinný život z
důvodu závažnosti trvalého poškození zdraví. Zahrnuje ztrátu šance se oženit či vdát,
založit rodinu či vychovat děti. Obecně se jedná o převrat životních plánů poškozeného,
který je z důvodu trvalého poškození nucen změnit svůj budoucí rodinný život. Újmu
soudce ocení konkrétně s ohledem na okolnosti jednotlivého případu, navíc s uvážením
věku poškozeného.
Kasační soud také potvrdil, že náhradu újmy na budoucím rodinném životě může
uplatnit i rozvedený poškozený, který, ač již jednou založil rodinu, ztratil v důsledku
újmy šanci na založení rodiny další.173
Poslední z kategorie trvalých nemajetkových újem jsou tzv. výjimečné trvalé
újmy (préjudices permanents exceptionnels)174, smyslem jejichž náhrady je odškodnění
zvláštních typů újem přímo spojených s trvalým tělesným postižením poškozeného,
které u něj přetrvaly po ustálení zdravotního stavu. Zvláštní povaha těchto typů újmy
spočívá ve vlastnosti poškozeného, povaze okolností, za jakých nastala, či v povaze
samotné škodné události. Výjimečná trvalá újma může nastat například v případě
přírodních či průmyslových katastrof, jako byla havárie (požár) v tunelu Mont-Blanc175.

3.1.5. Vyvíjející se nemajetkové újmy (újmy spjaté s progresivním
onemocněním)
Náhrada této újem spjatých s progresivními onemocněními (préjudices liés à des
pathologies évolutives)176 směřuje k odškodnění takových újem, které se vzhledem ke
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své povaze neustále vyvíjejí. Poškozený, který ví o postupném zhoršování onemocnění,
je tak v rámci této újmy odškodněn za vědomí postupného vývoje nevyléčitelného
progresivního onemocnění a strach z něj. Mezi onemocnění způsobující tento druh újmy
patří především HIV, žloutenka typu C či Creutzfeld-Jakobova nemoc.
Zajímavým rozhodnutím je v této souvislosti rozhodnutí Kasačního soudu z roku
177

2012

, ve kterém soud konstatoval, že poškozenému, který po dobu dvaceti pěti let

nevěděl o své nákaze virem HIV a hepatitidou typu C, neboť mu rodina tuto informaci
zamlčela, nepřísluší náhrada této specifické nemajetkové újmy spjaté s progresivním
onemocněním. Jinak řečeno, Kasační soud konstatoval, že ačkoli poškozený věděl o
svém zhoršujícím se zdravotním stavu, nevěděl o příčině zdravotních problémů, a
nemůže tak být odškodněn za obavu ze zhoršení progresivního onemocnění. Tento
přístup je nicméně teorií kritizován, neboť je považován za příliš restriktivní a
odporující teorii objektivního ohodnocení způsobené újmy178.

3.2. Položky náhrady újmy na zdraví v českém právu
Povinnost náhrady způsobené újmy na zdraví člověka vyplývá především
z ustanovení § 2956 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dle kterého „vznikneli škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu chráněném
ustanoveními první části tohoto zákona, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím
způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy“. Zmíněnou první
částí občanského zákoníku zákonodárce odkazuje na ustanovení § 81 a následujících
s tím, že dle ustanovení § 82 odst. 1 „člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo
domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno a aby byl odstraněn jeho
následek“. „Nový občanský zákoník tak již nerozlišuje mezi pravidly o odčinění
nemajetkové újmy a pravidly o náhradě škody. Vše má probíhat podle jednotné
regulace.“179 Ustanovení § 2958 a následujících pak podrobněji upravují jednotlivé části
náhrady při ublížení na zdraví a usmrcení, a to jak pro přímé, tak sekundární oběti.
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Na rozdíl od francouzské právní úpravy mají jednotlivé součásti náhrady újmy
na zdraví v českém právu svůj základ přímo v ustanoveních občanského zákoníku.
Současná právní úprava však na rozdíl od té předchozí sice zmiňuje jednotlivé součásti
náhrady újmy na zdraví, nicméně v případě náhrady nemajetkové újmy neposkytuje
téměř žádné vodítko k jejich výpočtu. I proto Nejvyšší soud představil již zmiňovanou
Metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.
V této podkapitole se zaměřím na jednotlivé položky náhrady újmy na zdraví
zmiňované občanským zákoníkem a jejich aplikaci v praxi. Ačkoliv občanský zákoník
takové dělení neužívá, zvolím pro lepší přehlednost a snadnější porovnání
s jednotlivými položkami odškodňovanými ve francouzském právu dělení na škody a
nemajetkové újmy vznikající v důsledku újmy na zdraví. V této části kapitoly se pak
zaměřím pouze na majetkové a nemajetkové újmy vznikající přímým obětem, v té
následující pak na případné újmy vznikající obětem sekundárním v důsledku újmy na
zdraví poškozeného.

3.2.1. Majetkové újmy vznikající v důsledku újmy na zdraví dle
občanského zákoníku
Prvním druhem majetkové újmy hrazené v souvislosti s újmou na zdraví dle
občanského zákoníku jsou náklady spojené s péčí o zdraví. Při srovnání s francouzskou
právní úpravou je přitom zajímavé sledovat, že tato jediná položka obsahuje hned
několik typů újem z francouzské nomenklatury Dintilhac, a to dokonce k odškodnění
nejen nákladů přímého poškozeného, ale i některých finančních nákladů sekundárních
obětí.
Dle ustanovení § 2960 totiž platí, že „škůdce hradí též účelně vynaložené
náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost
tomu, kdo je vynaložil; požádá-li o to, složí mu škůdce na tyto náklady přiměřenou
zálohu.“ Praxe tak již tradičně „vykládá pojem těchto nákladů šířeji a rozumí jimi nejen
výdaje na zdravotní a rehabilitační pomůcky, popřípadě na pomoc třetí osoby, kterou
poškozený po dobu nemoci potřeboval, ale také výdaje na tzv. dietní stravování, jehož
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potřeba vyvstala v souvislosti s léčením následků poškození zdraví.“180 Stejně tak i
Ústavní soud ve svém nálezu z roku 2012 konstatoval, že „pod náklady spojené
s léčením je možné podřadit i následnou péči o poškozeného, například po ukončení
hospitalizace, je-li tato péče vedena snahou o zlepšení jeho zdravotního stavu. Takováto
ošetřovatelská péče o těžce postiženého člověka může probíhat i v řádu let… Péče
(pomoc) o osobu závislou je značně individuální až intimní záležitostí. To platí o to více
v případě, je-li poskytována nejbližší rodinou. (…) To platí o to více, že péče o člena
rodiny zjevně omezuje jiné, třeba i ekonomické aktivity osob o něj pečujících.“181
Pod náhradu nákladů spojených s péčí o zdraví tak můžeme zahrnout nejen
náklady spojené se zdravotní péčí, kterou poškozený nezbytně potřebuje, jako je
například nákup zdravotních pomůcek či doprava k lékaři. Do téže kategorie spadají též
účelně vynaložené náklady spojené s péčí o osobu a domácnost poškozeného, a to,
stejně jako ve francouzském právu, i v případě, že tuto péči poškozenému poskytuje
osoba jemu blízká. V rámci nákladů spojených s péčí o zdraví tak spatřujeme nejen
výdaje na zdraví ve smyslu francouzského práva, ale také tzv. další výdaje, náklady na
pomoc třetí osoby či různé výdaje vydané blízkými jako sekundárními oběťmi. Zásadní
odlišnost od francouzské právní praxe však můžeme spatřovat v tom, že „náhrada
těchto nákladů je přiznávána jako jednorázová částka. I když tyto náklady vznikají
průběžně, nelze je přiznat formou renty do budoucna, ale vždy jen zpětně poté, co byly
vynaloženy“182. Francouzská právní praxe totiž, jak bylo řečeno výše, v případě nutnosti
zásadně přiznává náhradu těchto nákladů i do budoucna, v závislosti na předpokládané
délce života poškozeného. Na druhou stranu i česká právní praxe přiznala v některých
případech možnost náhrady některých újem i do budoucna, když například Ústavní soud
ve svém nálezu z roku 2012 přiznal možnost náhrady nákladů na péči o chod
domácnosti do budoucna formou renty183.
Dalším druhem odškodnění majetkových újem přímému poškozenému je
náhrada tzv. peněžitých dávek dle ustanovení § 2962 a následujících občanského
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zákoníku, tedy náhrada ušlého příjmu, náhrada ztráty na důchodu a nově i náhrada
prací, které poškozený konal bezplatně pro jiného v jeho domácnosti nebo závodu, které
však podrobněji zmíním až v následující části kapitoly o náhradě újmy sekundárním
obětem.
Ustanovení § 2962 směřuje k náhradě ztráty na výdělku poškozeného po dobu
jeho pracovní neschopnosti, která se hradí peněžitým důchodem ve výši rozdílu mezi
průměrným výdělkem poškozeného před vznikem újmy a náhradou toho, co bylo
poškozenému vyplaceno v důsledku nemoci či úrazu podle jiného právního předpisu,
tedy dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o nemocenském pojištění). Stejně jako v případě újmy ztráty
momentálního pracovního výdělku a náhrady profesních následků ve francouzském
právu je tak smyslem tohoto ustanovení náhrada profesních příjmů, o které poškozený
v důsledku újmy na zdraví přichází, a to nejen v případě zaměstnanců, ale také osob
samostatně výdělečně činných. Právo na náhradu ztráty na výdělku náleží
poškozenému, který byl ošetřujícím lékařem uznán neschopným vykonávat práci dle
zákona o nemocenském pojištění. Nejvyšší soud pak ve svém rozsudku z roku 2003
mimo jiné poznamenal, že „poškozenému náleží náhrada za ztrátu na výdělku po dobu
pracovní neschopnosti i po skončení jeho pracovního poměru, pokud byl ukončen právě
v důsledku poškození zdraví, za které odpovídá žalovaný, lze-li zároveň podle okolností
důvodně předpokládat, že nebýt poškození zdraví, postižený by u svého zaměstnavatele
i nadále vykonával sjednanou práci v souladu s uzavřenou pracovní smlouvou
a zaměstnavatel by ho i v následné době zaměstnával.“184
Východiskem pro určení výše náhrady ztráty na výdělku poškozeného je jeho
průměrný příjem s tím, že náhrada připadá poškozenému ve výši rozdílu mezi
průměrným výdělkem poškozeného před vznikem újmy a náhradou toho, co
poškozenému bylo vyplaceno v důsledku nemoci či úrazu dle již zmíněného zákona o
nemocenském pojištění. Žáku nebo studentu pak náleží náhrada za ztrátu na výdělku
ode dne, kdy měla skončit jeho povinná školní docházka, studium nebo příprava na
povolání, a to po dobu, o kterou se jeho studium prodloužilo následkem újmy na zdraví,
po dobu neschopnosti následkem této újmy, po dobu trvání zdravotního postižení
184
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vzniklého následkem újmy na zdraví, které zpravidla brání úplnému zapojení do
výdělečné činnosti, nebo po dobu trvání zdravotního postižení vzniklého následkem
újmy na zdraví, které částečně brání zapojení do výdělečné činnosti pod podmínkou, že
poškozený nezameškává vlastní vinou příležitosti k výdělku výkonem práce pro něho
vhodné185. V náhradě této újmy studenta či žáka tak můžeme spatřovat obdobu náhrady
újmy následků v oblasti vzdělávání dle francouzské nomenklatury Dintilhac.
Náhradu ztráty finančního příjmu po skončení pracovní neschopnosti upravuje
ustanovení § 2963 občanského zákoníku. Škůdce je povinen poškozenému nahradit
ztrátu po skončení pracovní neschopnosti, případně při invaliditě, peněžitým důchodem,
jehož výše se stanoví vzhledem k rozdílu mezi výdělkem, jakého poškozený dosahoval
před vznikem újmy, a výdělkem dosahovaným po skončení pracovní neschopnosti
s přičtením případného invalidního důchodu. Škůdce je povinen poškozenému nahradit
také případné dlouhodobé zvýšení jeho potřeb, což předchozí právní úprava
nezmiňovala. Stejně tak je důležité poznamenat, že náhrada poškozenému vždy náleží
jen za takovou újmu, která je v příčinné souvislosti se škodlivým jednáním. Tedy, jak
poznamenal Nejvyšší soud, „skutečnost, že poškozený, který pro následky úrazu není
schopen konat dosavadní práci, nemůže z důvodu nedostatku pracovních příležitostí
nastoupit do jiného zaměstnání, které je odpovídající jeho úrazem snížené pracovní
způsobilosti, je způsobena situací na trhu práce a není tak v příčinné souvislosti
s poškozením zdraví, za které škůdce odpovídá.“186
Dle tohoto ustanovení je navíc nutné odškodnit také případné zvýšené úsilí,
kterého je zapotřebí pro dosažení výdělku poškozeným v důsledku újmy na zdraví.
V této souvislosti občanský zákoník také ukládá, „aby se při stanovení výše peněžitého
důchodu přihlédlo i ke zvyšování výdělků v daném oboru, jakož i k pravděpodobnému
růstu výdělku poškozeného podle rozumného očekávání“187. Soudci tak náleží v každém
případě zhodnotit nejen pravděpodobné zvyšování mezd v oboru, ale také
předpokládaný kariérní růst poškozeného tak, aby byl dodržen princip úplné náhrady
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újmy. Náhrada ztráty příjmu po skončení pracovní neschopnosti tak připadá
poškozenému do budoucna, a to až do doby, kdy mu připadne starobní důchod.188
Poslední

nahrazovanou

položkou

zmiňovanou

občanským

zákoníkem

v souvislosti s náhradou újmy na zdraví je také náhrada za ztrátu na důchodu dle
ustanovení § 2964, která náleží poškozenému od okamžiku zániku práva na náhradu za
ztrátu na výdělku, tedy ode dne, kdy poškozenému vzniká právo na důchod.
Poškozenému tak připadá náhrada ve výši rozdílu mezi důchodem, na který mu vzniklo
právo, a důchodem, na který by mu vzniklo právo, jestliže by do základu, z něhož byl
vyměřen důchod, byla zahrnuta náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti, kterou poškozený pobíral v době rozhodné pro vyměření důchodu.
Náhradu za ztrátu na výdělku a důchodu tak můžeme celkově přirovnat nejen
k náhradě za ztrátu budoucího pracovního příjmu dle nomenklatury Dintilhac, ale také
k náhradě dalších profesních následků a následků na vzdělání a ztrátě momentálního
pracovního výdělku. V rámci náhrady zmíněných nákladů spojených s péčí o zdraví jsou
zahrnuty také čtyři další druhy újem dle nomenklatury Dintilhac, a to současné výdaje
na zdraví, různé výdaje, budoucí výlohy na zdraví a náklady na pomoc třetí osoby. Jen
dvě z položek náhrad majetkové újmy v rámci nomenklatury Dintilhac v občanském
zákoníku nenajdeme, a to náhradu nákladů na úpravu osobního vozu a domácnosti.
Ačkoliv se tak rozsah nahrazovaných škod spojených s újmou na zdraví dle francouzské
právní úpravy na první pohled může zdát širší, při bližším pohledu zjistíme, že soudce
může ve výsledku v rámci náhrady zohlednit obdobné položky.

3.2.2. Nemajetkové újmy vznikající v důsledku újmy na zdraví dle
občanského zákoníku
Na obecné výše uvedené ustanovení § 2956, dle kterého „vznikne-li škůdci
povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu chráněném ustanoveními
první části tohoto zákona, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil;
jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy“, navazuje speciální
ustanovení § 2958 stanovující pravidla pro náhradu nemajetkové újmy způsobené
188
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v souvislosti s újmou na zdraví. Dle tohoto ustanovení „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.“ Tato dvě ustanovení tak upravují
náhradu nemajetkové újmy způsobené zásahem do osobnostních práv poškozeného,
mezi která dle ustanovení § 81 odst. 2 patří právě i život a důstojnost člověka a jeho
zdraví, chráněné i články 6 a 7 Listiny základních práv a svobod.
Současná právní úprava již nerozlišuje náhradu újmy na zdraví a náhradu zásahu
do osobnostních práv poškozeného, ale k náhradě by mělo dojít v rámci jednotného
odškodnění v souladu s principem úplného odškodnění. Poškozený, do jehož
osobnostních práv bylo zasaženo, má tak právo domáhat se nejen toho, aby bylo od
neoprávněného zásahu upuštěno, nebo aby byl odstraněn jeho následek, ale také na
přiměřenou satisfakci za tuto újmu, jejíž nárok upravuje obecně právě ustanovení
§ 2956 občanského zákoníku, podrobněji pro újmu na zdraví pak ustanovení § 2958.
Dle ustanovení § 2958 náleží poškozenému náhrada za bolest, ztížení
společenského uplatnění a duševní útrapy189. Hlavní změnou dle současné právní
úpravy je, jak již bylo uvedeno výše, zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění
bolesti a ztížení společenského uplatnění k 1. 1. 2014, která určovala přesná pravidla
pro odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění. Oproti tomu současná
právní úprava pouze v poslední větě § 2958 zmiňuje, že nelze-li výši náhrady
nemajetkové újmy přesně určit, stanoví se dle zásad slušnosti. I proto vypracoval
Nejvyšší soud Metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, konkrétně bolesti a
ztížení společenského uplatnění, která sice není závazná, měla by však stanovit
pomocná pravidla při rozhodování soudů. Metodika nicméně nestanovuje pravidla pro
odškodnění duševních útrap.
Duševní útrapy lze definovat jako jiné než fyzické bolesti, tedy psychické bolesti
nebo jiné nemajetkové újmy, kterými jsou „vnitřní mučivé pocity, které mohou, ale
nemusejí mít přímou vazbu na tělesná zranění“190. „Mezi konkrétní duševní útrapy
spojované s ublížením na zdraví lze zařadit například strach o život (v případě těhotné
189
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ženy strach o zdraví nenarozeného dítěte), úzkost v době léčení (z dalšího průběhu
léčby, strach z komplikací nebo z další operace), starost o budoucnost (strach
z následků zranění), duševní deprese během léčby, šok ze zranění, odloučení od rodiny
(zvláště od dětí či od rodičů) v průběhu dlouhé hospitalizace, potrat, pocit méněcennosti
apod.“191 Tento druh nemajetkové újmy je tak vymezen šířeji než obdobný druh újmy
dle vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění,
která v ustanovení v příloze č. 2 odkazovala pouze na duševní poruchy vyvolané
úrazem192. V rámci duševních útrap a dalších nemajetkových újem vzniklých
v důsledku újmy na zdraví tak bude soudce moci nahradit újmy, které nemohou být
odškodněny ani v rámci bolestného, ani v rámci náhrady za ztížení společenského
uplatnění. Bude tak záležet především na rozhodnutí soudce, které ze souvisejících
nemajetkových újem do této kategorie zařadí. Mohl by však zohlednit i další
francouzskou praxí výslovně odlišované újmy, jako je trvalý funkční deficit, estetická
újma (dočasná či trvalá), újma na rodinném životě, výjimečné trvalé újmy či újmy
vzniklé v důsledku neustále se vyvíjejícího onemocnění.
Další nemajetkovou újmou výslovně zmíněnou v ustanovení § 2958 je náhrada
fyzické bolesti, kterou poškozený musel snášet v důsledku újmy na zdraví. Ekvivalent
téže položky najdeme i ve francouzské právní úpravě pod pojmem vytrpěných bolestí
(souffrances endurées), které byl poškozený nucen snášet do doby stabilizace jeho
zdravotního stavu. Dle českého práva můžeme tento typ újmy definovat jako
„subjektivní nepříjemný pocit, psychický stav, který je spojen s poruchou běžného
fungování fyziologických procesů (fyzická bolest), může však mít i čistě psychické
příčiny (psychická bolest, duševní útrapy). Bolest může mít i vnější projevy (pláč,
grimasy, sevřené hrdlo, sucho v ústech, zvýšené pocení, potíže s dýcháním apod.).“193
Pojem bolesti definoval také Nejvyšší soud ve svém rozsudku z roku 2007, ve kterém
konstatoval, že „odškodnění bolesti se poskytuje za bolest způsobenou škodou na zdraví,
jejím léčením, anebo odstraňováním následků škody na zdraví“194.
Poslední položkou dle § 2958 je náhrada ztížení společenského uplatnění,
„kterým se rozumějí následky újmy (…) na zdraví, které jsou trvalého rázu, jsou již
191
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ustáleného charakteru a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného
v životě a ve společnosti, v politickém, kulturním a sportovním životě, a to vždy
s ohledem na věk poškozeného v době vzniku újmy (…) na zdraví. Nemusí jít o porušení
organismu navenek viditelné, jako jsou například ztráta ruky, porucha chůze, zjizvení
obličeje, nýbrž i defekty navenek neviditelné (nedoslýchavost, neschopnost mít
potomky).“195 Judikatura taktéž konstatovala, že při určování výše náhrady za ztížení
společenského uplatnění je vedle věku nutné brát v úvahu též pohlaví196. V konkrétním
případě se jednalo o trvalé poškození dívky krátce po narození, kdy soud konstatoval, že
je třeba vzít v úvahu v některých směrech rozdílné dopady trvalého poškození na život
různých pohlaví. Soud tak konstatoval, že „je třeba zohlednit, že s následky poškození
zdraví se bude poškozená vyrovnávat celý život, od dětství přes školní věk a dospívání,
hledání partnera a založení rodiny, výběr zaměstnání, provozování sportu, svých zálib a
i jiných možností, které se jí v životě naskytnou. Zákon nevylučuje, aby při posouzení
zohyzdění tělesného vzhledu bylo přihlédnuto i k tomu, že tyto újmy tíživěji dopadají na
dívku – ženu.“
V souvislosti s výše uvedeným tak vidíme zásadní rozdíl v pojetí ztížení
společenského uplatnění v českém a francouzském právu. Zatímco ve francouzském
právu směřuje náhrada ztížení společenského uplatnění, jak bylo uvedeno výše, pouze
k náhradě možnosti vykonávat konkrétní sportovní či volnočasovou aktivitu, kterou
poškozený před vznikem újmy vykonával, role náhrady ztížení společenského uplatnění
v českém právu je zcela jiná. V českém právu totiž tato náhrada směřuje k odškodnění
všech újem, „které jsou trvalého rázu, jsou již ustáleného charakteru a mají
prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti,
v politickém, kulturním a sportovním životě, a to vždy s ohledem na věk poškozeného
v době vzniku škody na zdraví.“197 Pod tuto položku tak bude spadat nejen náhrada
ztížení společenského uplatnění ve smyslu francouzského práva, ale také náhrada
trvalého funkčního deficitu, estetické újmy, újmy na budoucím rodinném životě či
sexuální újmy. Rozsah újem odškodňovaných v českém právu v rámci ztížení
společenského uplatnění tak odůvodňuje výši finančních částek přiznávaných soudy
z titulu náhrady této újmy, kdy například Nejvyšší soud posoudil jako odůvodněnou
195
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náhradu újmy za ztížení společenského uplatnění ve výši 17 milionů korun198. Stejně tak
Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví navrhuje možnost
přiznání náhrady za ztížení společenského uplatnění až do výše 20 milionů korun199.
Obecně však i v případě náhrady nemajetkových újem můžeme pozorovat, že
česká právní úprava nepřiznává poškozeným z titulu náhrady újmy na zdraví nutně nižší
odškodnění. Povšimnout si však můžeme jiného a především podstatně méně
rozsáhlého dělení jednotlivých nemajetkových újem v českém právu. Ačkoliv i
francouzská právní úprava má jistě své nevýhody, je otázkou, zda menší množství újem
rozlišovaných českou právní úpravou nemůže přispívat na jedné straně sice k širší
možnosti uvážení soudce, na druhé straně však možná k nižší míře právní jistoty na
straně poškozených. Jinak řečeno, česká právní úprava se v případě náhrady
nemajetkových újem způsobených v důsledku újmy na zdraví nejeví jako vyhovující
francouzské zásadě odškodňování tzv. poste par poste neboli újmu po újmě.

3.3. Odškodňování

sekundárních

obětí

ve

francouzském

a českém právu
Sekundární oběti můžeme definovat jako takové poškozené, kterým vznikla
újma v důsledku zásahu do práv přímého poškozeného. Může se jednat jak o škody, tak
nemajetkové újmy. Obvykle se bude v případě škod nepřímých obětí jednat především o
ztrátu příjmu zemřelého, v případě nemajetkových újem pak o újmu vzniklou ztrátou
blízké osoby. Francouzská a postupně i česká právní praxe nicméně postupně dovodily
celou sérii typů újem, které těmto osobám mohou v důsledku újmy na zdraví přímého
poškozeného vzniknout. Ačkoliv tak především česká praxe byla při odškodňování
sekundárních obětí poměrně zdrženlivá, neboť judikatura obecně konstatovala, že
„příčinnou souvislost mezi jednáním škůdce a vzniklou škodou nelze dovodit ze
skutečnosti, která je již sama následkem, za nějž škůdce odpovídá z jiného právního
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důvodu200“, právní praxe a následně i právní úprava v rámci nového občanského
zákoníku postupně dovodily možnost širšího odškodňování těchto osob.

3.3.1. Odškodňování sekundárních obětí ve francouzském právu
Za nepřímé oběti (victimes pas ricochet, victimes indirectes) označuje
francouzské právo takové poškozené, jejichž škoda či nemajetková újma byla
způsobena v důsledky újmy, v tomto případě újmy na zdraví, oběti přímé, tedy
poškozené vlivem původní škodné události.
Nomenklatura Dintilhac, pomocné metodiky odvolacích soudů a judikatura
postupně dospěly k poměrně širokému odškodňování nepřímých obětí, a to jak jejich
majetkových, tak nemajetkových újem. Ačkoliv tak opět ve francouzském občanském
zákoníku nenajdeme žádný podklad pro možnost náhrady nepřímých obětí a jejich
rozsah, judikatura tuto možnost postupně dovodila. Na základě související judikatury
následně pracovní skupina pod vedením J. P. Dintilhaca vypracovala přehled újem
sekundárních obětí, jejichž odškodnění musí soudce zvažovat. Opět, stejně jako
v případě náhrady újmy přímého poškozeného, tak bude muset soudce výši náhrady
určovat tzv. poste par poste neboli újmu o újmě.
Nomenklatura Dintilhac újmy nepřímých obětí znovu rozdělila do kategorií,
tentokrát jednak na základě skutečnosti, zda přímý poškozený v důsledku zranění
zemřel, a dále pak na újmy majetkové a nemajetkové. Před uvedením přehledu
jednotlivých újem je nicméně vhodné připomenout, že ne všechny újmy vždy nastanou
a bude záležet především na soudci, u kterých újem, případně kterým osobám, se
nakonec rozhodne přiznat náhradu.

3.3.1.1. Majetkové újmy nepřímých obětí v případě úmrtí přímého
poškozeného
První z majetkových újem vzniklých pozůstalému jako nepřímé oběti v případě
úmrtí poškozeného jsou náklady pohřbu (frais d’obseques)201, které musí vynaložit
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příbuzní zemřelého či jiné osoby zemřelému blízké. Nahrazeny mají být konkrétní
náklady zjištěné na základě platebních dokladů předložených soudu blízkými
zemřelého.
Ačkoliv dřívější judikatura uváděla, že náklady pohřbu je možné nahradit jen
v případě, že jejich výši lze považovat za normální a ne nepřiměřeně vysokou202,
současná judikatura má tendenci spíše konstatovat, že přiměřenost výše nákladů na
pohřeb je třeba hodnotit ve světle okolností případu. To konstatoval například Odvolací
soud z Aix-en-Provence ve svém rozhodnutí z roku 2009203, kde potvrdil, že vzhledem
k mladému věku oběti a jejímu dosavadnímu životu jsou odůvodněny zvýšené náklady
na pohřeb, který měl tyto vlastnosti oběti připomínat.
Druhem majetkové újmy pozůstalých pří úmrtí přímého poškozeného je také
ztráta příjmu poškozeného (pertes de revenus des proches)204, neboť jeho úmrtí
znamená pochopitelně také ztrátu nebo snížení příjmu manžela a nezaopatřených dětí.
Pro určení ztráty nebo snížení příjmu blízkých se jako referenční hodnota použije roční
příjem domácnosti před úmrtím poškozeného s odečtením jeho spotřeby. Započítán je
také příjem přeživšího manžela. Odškodnění ztráty příjmu zemřelého směřuje navíc i k
náhradě ztráty nebo snížení příjmů osoby zemřelému blízké, která u něj do jeho smrti
musela být stále přítomna, a proto opustila své zaměstnání. Pokud již zemřelému byla
přiznána náhrada za přítomnost třetí osoby v rámci náhrady tohoto druhu újmy
podrobněji popsaného výše, bude tato odečtena od náhrady ztráty příjmu zemřelého.
Poslední položkou majetkových újem pozůstalých zemřelého jsou případné
další finanční výdaje uhrazené blízkými (frais divers des proches)205 v souvislosti
s újmou zemřelého a jeho úmrtím, jako jsou náklady na dopravu, ubytování či stravu.
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Výše těchto nákladů je soudem ohodnocena na základě dokladů o přibližné denní
spotřebě zemřelého a dokladů o cestovních výdajích na jeho případnou dopravu206.

3.3.1.2. Nemajetkové újmy nepřímých obětí v případě úmrtí přímého
poškozeného
První z nemajetkových újem pozůstalých zemřelého je tzv. újma ze společnosti
zemřelému (préjudice d’accompagnement)207. Smyslem odškodnění tohoto druhu újmy
je náhrada nemajetkové újmy blízkých zemřelého, která jim byla způsobena od
traumatického stadia onemocnění do dne jeho úmrtí. Pro přiznání této újmy je nejen
nutné, aby osoba se zemřelým sdílela společnou domácnost208, ale musí také prokázat,
že k poškozenému měla skutečnou citovou vazbu. Odškodnění tedy nelze založit pouze
na existenci příbuzenství a citová vazba musí být vždy hodnocena individuálně dle
okolností případu.
Druhou

z nemajetkových

újem

nepřímých

obětí

způsobených

úmrtím

poškozeného je citová újma (préjudice d’affection)209, která v důsledku úmrtí nastala. V
praxi je náhrada této újmy víceméně automaticky přiznávána nejbližším příbuzným
zemřelého, tedy především rodičům a dětem. Stejně tak mohou být v rámci této újmy
odškodněny i osoby, které sice nebyly v příbuzenském vztahu se zemřelým, ale měly k
němu faktické citové pouto.
Pro snadnější výpočet vypracovala Národní kancelář pro odškodňování obětí
újem způsobených ve zdravotnictví (ONIAM, Office national d’indemnisation des
accidents medicaux) a pomocné metodiky odvolacích soudů tabulku s finančními
rozmezími jednotlivých částek, kterými lze odškodnit pozůstalé přímých obětí za ztrátu
jejich nejbližších. V příloze přikládám tabulku vypracovanou pomocnou metodikou
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odvolacích soudů z roku 2013210. Ostatní příbuzní nebo jiné osoby zemřelému blízké
musejí prokázat zvláštní citové pouto k zemřelému opodstatňující odškodnění, které je
jen málokdy vyšší než 5000 euro. Ačkoliv se tak částky navrhované jednotlivými
pomocnými tabulkami mnohdy částečně liší a sám Kasační soud poznamenal, že výši
odškodnění citové újmy je nutné vždy hodnotit dle konkrétních okolností případu211,
můžeme jistě pozorovat, že pomocné tabulky jsou podobné ustanovení § 444 odst. 3
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ačkoliv přece jen v podrobnější a zároveň
méně svazující podobě.

3.3.1.3. Majetkové újmy nepřímých obětí v případě přežití přímého
poškozeného
Stejně jako v případě úmrtí přímého poškozeného, i v případě jeho přežití utrpí
nejbližší příbuzní poškozeného kromě dalších újem i ztrátu v příjmu poškozeného
(pertes de revenus des proches)212 v důsledku jeho dočasné či trvalé pracovní
neschopnosti. Náhrada tohoto druhu újmy je tak obdobou stejného druhu újmy
v případě úmrtí poškozeného s tím, že jako referenční hodnotu pro výpočet výše škody
použije soudce roční příjem domácnosti před vznikem újmy na zdraví poškozeného s
odečtením jeho spotřeby a se započtením příjmu partnera či partnerky poškozeného.
Náhrada tohoto typu újmy navíc opět směřuje i k náhradě ztráty nebo snížení příjmů
blízké osoby poškozeného, která u něj musí být stále přítomna, a proto opustila své
zaměstnání.
Kasační soud se ve své rozhodovací praxi vyjádřil také k možnosti odškodnění
právnických osob za případné utrpění této újmy. Konstatoval, že odškodnění právnické
osoby za ztrátu příjmu poškozeného z důvodu jeho újmy na zdraví je možné v případě,
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že v důsledku této skutečnosti ztratila právnická osoba šanci na uskutečnění pozitivní
specifické události, odlišné od jiných, již odškodněných újem213.
Druhým, posledním typem majetkové újmy sekundárních obětí v případě přežití
poškozeného rozlišovaným nomenklaturou Dintilhac jsou různé další výdaje blízkých
(frais divers des proches)214, směřující k náhradě různých nákladů vynaložených
osobami blízkými poškozenému během traumatického stadia jeho onemocnění nebo po
něm v důsledku újmy na zdraví. Jedná se především o náklady na dopravu, ubytování a
stravu. Pokud je poškozený umístěn ve zdravotnickém zařízení vzdáleném od místa
bydliště jeho blízkých, mohou tyto osoby uplatnit nejen náklady na dopravu za
poškozeným, ale také náklady na stravu či krátké pobyty mimo jejich bydliště. V rámci
náhrady této újmy mohou blízké osoby uplatnit mimo jiné i náhradu za péči o
domácnost poškozeného, kterou on sám v důsledku svého zdravotního stavu vykonávat
nemůže215.

3.3.1.4. Nemajetkové újmy nepřímých obětí v případě úmrtí přímého
poškozeného
Mezi nemajetkové újmy sekundárních obětí v případě přežití poškozeného patří
jednak nemajetková újma blízkým poškozeného tímto způsobená, jednak další kategorie
výjimečných nemajetkových újem takto vzniklých sekundárním obětem.
Odškodnění citové újmy (préjudice d’affection)216 v případě přežití poškozeného
je obdobou odškodnění citové újmy v případě jeho úmrtí. Směřuje tedy opět k náhradě
citové újmy vytrpěné některými blízkými poškozeného v souvislosti s újmou na jeho
zdraví. Především se jedná o nemajetkovou újmu způsobenou blízkým vědomím a
společným prožitkem bolesti a utrpení poškozeného. Opět existuje v praxi víceméně
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automatická tendence odškodňovat za tuto újmu nejbližší příbuzné poškozeného a
odškodněny mohou být také osoby, které sice nemají k poškozenému příbuzenský
vztah, ale získaly k němu opravdové citové pouto. Nicméně důležitým rozdílem u téhož
druhu újmy v případě úmrtí poškozeného je absence pomocné tabulky pro určení
přibližných částek odškodnění jednotlivých blízkých osob, ačkoliv lze předpokládat, že
tyto tabulky budou soudci i přesto podpůrně používány v závislosti na závažnosti
zdravotní újmy poškozeného a blízkosti vztahu poškozeného se sekundární obětí. Pro
možnost odškodnění této újmy Kasační soud přesto nevyžaduje společnou domácnost
poškozeného se sekundární obětí, pokud ovšem mezi nimi panovalo skutečné a pevné
citové pouto217.
Poslední kategorií újem, které mohou být dle nomenklatury Dintilhac způsobeny
sekundárním obětem, jsou výjimečné další nemajetkové újmy vzniklé těmto osobám
v důsledku újmy na zdraví přeživšího poškozeného (préjudices extra-patrimoniaux
exceptionnels)218. Cílem náhrady této újmy je odškodnění změn podmínek existence
blízkých poškozeného v důsledku jeho újmy na zdraví. Směřuje tak k odškodnění
zásadní změny v každodenním životě blízkých poškozeného trpícího bolestmi. Cílem
její náhrady je také odškodnění těch osob, které s poškozeným pravidelně sdílejí
společenství života, tedy s poškozeným bydlí, či jej často navštěvují. Mezi osobami
musí být skutečné citové pouto, nejedná se tedy automaticky o každý příbuzenský
vztah. Zhodnocení této újmy tak musí být velmi individuální, neboť nesměřuje k
odškodnění osoby, která je poškozenému blízká v právním smyslu, ale osoby, která si je
s ním blízká fakticky citově. Směřuje také k odškodnění dopadu na sexuální život
partnera či partnerky z důvodu újmy na zdraví přímého poškozeného, a to jak před
ustálením zdravotního stavu, tak i po něm.
Kasační soud například v rámci této újmy odškodnil částkou 40 000 euro v roce
2011 blízké poškozeného, kteří po dobu třinácti let ubytovali poškozeného ve své
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domácnosti, pečovali o něj a provedli za účelem snadnější péče o poškozeného nezbytné
změny domácnosti.219

3.3.2. Odškodňování sekundárních obětí v českém právu
Česká právní úprava na rozdíl od té francouzské výslovně nerozděluje újmy
vznikající nepřímým obětem újmy v případě úmrtí a přežití oběti. Újmy sekundárních
obětí proto rozdělím pouze do dvou kategorií, a to na majetkové a nemajetkové újmy
nepřímých obětí.
3.3.2.1. Majetkové újmy nepřímých obětí
První z majetkových újem sekundárních obětí výslovně zmíněných občanským
zákoníkem jsou náklady pohřbu dle ustanovení § 2961, dle kterého „škůdce nahradí
tomu, kdo je vynaložil, přiměřené náklady spojené s pohřbem v rozsahu, v jakém nebyly
uhrazeny veřejnou dávkou podle jiného právního předpisu. Přitom se přihlédne k
zvyklostem i k okolnostem jednotlivého případu“. Tento typ škody sekundárních obětí se
tak shoduje se stejným typem škody dle nomenklatury Dintilhac, a to i v pojmu
„přiměřenosti“ nákladů pohřbu. Stejně jako francouzská právní úprava, i ta česká
zmiňuje nezbytnost vzetí v úvahu zvyklosti a okolnosti jednotlivého případu při
posuzování přiměřenosti nezbytných nákladů. Náklady pohřbu pak Nejvyšší soud
definoval jako „zejména náklady účtované pohřebním ústavem, hřbitovní poplatky,
cestovní výlohy, náklady na zřízení pomníku nebo desky a úpravu hrobu a jedna třetina
přiměřených nákladů na smuteční ošacení“220.
Další majetkovou újmou nepřímých obětí dle občanského zákoníku jsou náklady
na výživu pozůstalých, kterým zemřelý ke dni své smrti poskytoval nebo byl povinen
poskytovat výživu dle ustanovení § 2966 a § 2967 občanského zákoníku. „Výživou pak
může být i práce poskytovaná zesnulým v domácnosti. Cílem je udržet pozůstalé v
obdobném ekonomickém stavu, který by tu byl, nebýt smrti vyživovatele.“221
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Jedná se tak o analogický typ újmy k újmě ztráty na příjmu poškozeného dle
francouzské právní úpravy. Důležité je však poznamenat, že na rozdíl od francouzské
právní úpravy česká právní úprava neodškodňuje za tutéž újmu blízké poškozeného,
kterému se sice v důsledku zranění snížily finanční příjmy, nicméně nezemřel. To lze
odůvodnit pravděpodobně náhradou peněžitých dávek poškozeného dle § 2962 a
následujících, díky které by případné snížení finančního příjmu poškozeného mělo být
plně dorovnáno právě již náhradou této majetkové újmy. Zatímco česká právní úprava
omezuje rozsah takto odškodňovaných osob na osoby, kterým zemřelý ke dni své smrti
poskytoval, nebo byl povinen poskytovat výživu, francouzská právní úprava podmiňuje
náhradu této újmy existencí společné domácnosti mezi nepřímou obětí a poškozeným.
Česká právní úprava navíc přiznává možnost náhrady této škody „z důvodu slušnosti“ i
jiným osobám, kterým usmrcený takové plnění poskytoval, ač k tomu ze zákona nebyl
povinen222.
Rozdílný je z části také postup při výpočtu výše náhrady této škody dle české a
francouzské právní úpravy. Zatímco francouzská právní úprava vychází z celkového
průměrného příjmu společné domácnosti, od kterého se odečte příjem domácnosti
přinášený druhým z partnerů, česká právní úprava vychází dle ustanovení § 2967 při
výpočtu z průměrného výdělku zemřelého a přihlíží také k tomu, jak dlouho by zemřelý
pravděpodobně žil, či jak dlouho by plnění pravděpodobně poskytoval223.
Poslední rozdílem mezi českou a francouzskou právní úpravou v tomto směru je
fakt, že francouzská právní úprava přiznává v rámci náhrady této újmy také náhradu
ušlého příjmu osoby, která z důvodu péče o poškozeného přišla o svůj pracovní příjem,
nebo ke snížení jejíhož příjmu tímto došlo.
Další zmiňovanou reflexní škodou v rámci občanského zákoníku je nově i
náhrada prací, které zesnulý před smrtí bezplatně vykonával pro jiného224. „Může jít
např. o případ rodiče, který se stará o domácnost, svoji pracovní sílu nezpeněžuje na
trhu práce, poškozenými tu jsou další členové této domácnosti (manžel, partner, děti
222
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apod.). Nárok na náhradu lze poskytnout i v případě bezplatné práce mimo domácnost,
např. přímý poškozený se staral v domově důchodců o zahradu a již nebude moci tuto
činnost nadále vykonávat v důsledku utrpěného úrazu.“225 Tento typ újmy ve
francouzské právní úpravě vůbec nenajdeme, i když teoreticky by náhradu takovéto
újmy vzhledem k zásadě volné úvahy francouzský soudce při svém rozhodování
pravděpodobně přiznat mohl.

3.3.2.2. Nemajetkové újmy nepřímých obětí
Základní ustanovení občanského zákoníku pro náhradu nemajetkových újem
sekundárních obětí v případě úmrtí poškozeného je ustanovení § 2959 občanského
zákoníku. Dle tohoto ustanovení „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.“
Stanovení výše náhrady této újmy dle zásad slušnosti je dalším z diskutovaných
ustanovení občanského zákoníku o náhradě újmy, neboť neudává žádné pravidlo pro její
výpočet. Předchozí právní úprava, tedy ustanovení § 444 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanského zákoníku, pevně stanovovala jednotlivé částky pro odškodnění manžela,
rodiče, dítěte či jiné osoby blízké žijící ve společné domácnosti. Postupem času se však
jednak objevila potřeba náhrady této újmy i jiným osobám než jen těmto pevně
stanoveným a také přiznávání částek vyšších dle okolností případu. Tento problém
vyřešila judikatura přiznáváním vyšších částek (širšímu okruhu osob) na základě
náhrady újmy zásahu do osobnostních práv dle ustanovení § 11 a § 13 zákona č.
40/1964 Sb., občanského zákoníku. Tak například Krajský soud v Ostravě již ve svém
rozsudku z roku 1998 poznamenal, že „jestliže mezi fyzickými osobami existují sociální,
morální, citové a kulturní vztahy vytvořené v rámci jejich soukromého a rodinného
života, může porušením práva na život jedné z nich dojít k neoprávněnému zásahu do
práva na soukromí druhé z těchto osob“226. Současné ustanovení § 2959 občanského
zákoníku proto výslovně přiznává možnost náhrady újmy jakékoli osobě blízké, pokud
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prokáže pevné citové pouto se zemřelým. Zároveň zákoník již nenavrhuje výši takto
přiznaných částek, ale ukládá určení jejich výše „podle zásad slušnosti“.
Právní úprava náhrady této újmy dle českého občanského zákoníku tak
víceméně odpovídá francouzské právní úpravě, kde náhradu citové újmy za ztrátu
blízkého člověka mohou nárokovat všechny osoby, které prokážou pevné citové pouto
k zemřelému. Na druhou stranu tyto osoby mohou dle francouzského práva nárokovat i
další druhy souvisejících nemajetkových újem, jako je újma na společnosti zemřelého,
případně další výjimečné nemajetkové újmy v případě přežití poškozeného. Obecně je
pak jedním za zásadních rozdílů mezi oběma právními úpravami fakt, že česká právní
úprava výslovně přiznává náhradu takto způsobené nemajetkové újmy pouze
pozůstalým poškozeného, který zemřel. Francouzská právní úprava naopak samostatně
upravuje kategorii nemajetkových újem blízkých osob v případě přežití poškozeného.
Zdá se pak poměrně nelogické, proč by například blízcí poškozeného
upoutaného na lůžko v důsledku újmy na zdraví nemohli nárokovat náhradu jím tímto
způsobené nemajetkové újmy. Tuto však v českém právním prostředí potvrdil Nejvyšší
soud ve svém usnesení z roku 2012227, který náhradu takto způsobené újmy blízkým
trvale poškozeného přiznal z titulu náhrady zásahu do osobnostních práv. Náhrada takto
způsobené újmy tak v českém právu nepochybně možná je, zákonodárce však tuto
možnost výslovně nezmínil.
Vhodné je také připomenout, že ani francouzská právní úprava neponechává
výši náhrady takto způsobené újmy zcela na soudci. Pomocné nomenklatury odvolacích
soudů totiž vypracovaly tabulky doporučených finančních rozmezí, ve kterých by se
částky přiznané jednotlivým blízkým osobám měly pohybovat.
Úplnou novinkou účinného občanského zákoníku je ustanovení § 2971, dle
kterého „odůvodňují-li to zvláštní okolnosti, za nichž škůdce způsobil újmu protiprávním
činem, zejména porušil-li z hrubé nedbalosti důležitou právní povinnost, anebo
způsobil-li újmu úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť
zavrženíhodné, nahradí škůdce též nemajetkovou újmu každému, kdo způsobenou újmu
důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit.“ Toto ustanovení tak
227
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v omezeném rozsahu některých zvláštních případů zcela popírá již zmíněnou teorii
Nejvyššího soudu o přerušení příčinné souvislosti v případě reflexní újmy, dle které
„příčinnou souvislost mezi jednáním škůdce a vzniklou škodou nelze dovodit ze
skutečnosti, která je již sama následkem, za nějž škůdce odpovídá z jiného právního
důvodu“228.
Ustanovení umožňuje náhradu reflexní újmy způsobené jiným osobám než
osobám blízkým se skutečným citovým poutem k poškozenému, pokud jim v důsledku
újmy poškozeného vznikla tzv. reflexní újma. Klasicky se tak bude jednat například o
případy, kdy byla nepřímá oběť svědkem autonehody, v důsledku čehož jí vznikla
nemajetková újma229. K možnosti náhrady takto způsobené újmy musí být taxativně
splněny dvě zákonem stanovené podmínky, z nichž první se týká předpokladů
vztažených k újmě primárního poškozeného, druhá pak předpokladů, které musejí být
naplněny na straně aktivně legitimované osoby (ať již jde o primárního poškozeného,
nebo o sekundární oběť).230 Újma tak jednak musí být způsobena za zákonem
stanovených okolností, jednak musí sekundární oběť tuto újmu pociťovat jako osobní
neštěstí. „Nemajetková újma může mít různou podobu, obecně lze hovořit o duševních
útrapách – šok, strach o život. V případě sekundárních obětí mohou být tyto duševní
útrapy vyvolány např. přítomností u něčí smrti či zohyzdění, vážným ohrožením
vlastního života apod.“231 Občanský zákoník tak tímto ustanovením přiznává možnost
náhrady čisté reflexní újmy.
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Závěr
Cílem mé práce bylo především porovnání právního základu náhrady újmy na
zdraví v obou právních systémech a srovnání jednotlivých odškodňovaných položek.
Zároveň bylo mým cílem také zhodnocení schopností každého ze systémů vyvážit na
jedné straně možnost soudce ocenit okolnosti každého jednotlivého případu a na straně
druhé předvídatelnost rozhodnutí a přiznaných částek, ovšem bez přehnané formality
rozhodování. Výsledkem těchto zjištění měl být návrh možných inspirací francouzským
právem pro zlepšení českého systému náhrady újmy na zdraví.
V první kapitole jsem porovnala teoretické základy právní odpovědnosti
v každém z právních systémů. Dospěla jsem nejen k tomu, že tyto dvě teorie se od sebe
navzájem částečně odlišují, ale také k tomu, že tyto teoretické rozdíly mají poměrně
důležité praktické dopady. Například výrazně nižší požadavky na prokázání důkazního
břemene ve francouzském právu nutně vedou k výhodnějšímu postavení poškozených
ve sporech o náhradu újmy na zdraví. Stejný důsledek má také rozsáhlá aplikace škody
způsobené věcí ve francouzském právu, v jejímž důsledku poškození často nemusejí
prokazovat zavinění škůdce. S tím souvisí také povinné pojištění občanskoprávní
odpovědnosti všech ve Francii žijících osob, na jehož základě bude obvykle odškodnění
vypláceno pojišťovnou jako třetím plátcem, nikoliv skutečným škůdcem, což přispívá
ke snižování významu zavinění ve francouzském právu. A v neposlední řadě je
důležitým benefitem pro poškozené také francouzským právem neustále připomínaný
princip úplné náhrady újmy, který si vytrvale klade za cíl uvedení poškozeného do stavu
co možná nejpodobnějšímu tomu, v jakém by se nacházel, kdyby k újmě vůbec nedošlo.
I proto můžeme ve francouzském právu tak často pozorovat nejen odškodnění již
vzniklých újem, ale také újem, které v budoucnu teprve vzniknou, a v neposlední
řadě častou náhradu újmy ztráty šance. Zároveň je však nutné připomenout, že cílem
zásady úplné náhrady újmy je také to, aby poškozenému nebylo přiznáno více, než je
skutečná újma, která mu vznikla. I proto jsou jednotlivé újmy oceňovány tzv. poste par
poste s velkým množstvím podrobně popsaných druhů újem tak, aby odškodnění
poškozeného bylo co nejpřesnější.
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V rámci druhé kapitoly jsem porovnala právní základ náhrady újmy každého
z právních systémů. Zatímco česká právní úprava poskytuje v rámci občanského
zákoníku poměrně podrobný přehled nahrazovaných újem, francouzský občanský
zákoník neposkytuje základ prakticky vůbec žádný. I to vedlo francouzskou judikaturu
k tomu, aby si sama vypracovala pomocné metodiky jak specializovaných profesních
skupin, tak odvolacích soudů, které soudcům slouží jako vodítka při jejich rozhodování.
Stejně jako v případě české Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy
na zdraví však tyto dokumenty nejsou pro soudce závazné. Soudce tak má jedinou
povinnost, a to postupovat při oceňování náhrady újmy tzv. poste par poste v souladu
s požadavkem úplného odškodnění poškozeného. Právě tento systém by snad mohl být
východiskem pro v současnosti z části nejasnou právní situaci, kdy byly k 1. 1. 2014
zrušeny související právní předpisy určující pravidla pro stanovení výše náhrady
některých nemajetkových újem s odkazem na přílišnou rigidnost takovéhoto
rozhodování. Na druhou stranu však občanský zákoník nenabízí téměř žádná pravidla
pro náhradu nemajetkových újem vzniklých v důsledku újmy na zdraví. Právě pomocné
nomenklatury vypracovávané samotnými soudci, které sice nejsou závazné, ale
poskytují soudci jimi sami vypracované vodítko při rozhodování, by mohly být
vhodným kompromisem mezi českou právní úpravou před rokem 2014 a úpravou dle
účinného občanského zákoníku.
V poslední kapitole jsem porovnala jednotlivé odškodňované újmy přímých a
sekundárních obětí vzniklé v souvislosti s újmou na zdraví. Dospěla jsem k závěru, že
ačkoliv se na první pohled může zdát, že francouzská právní úprava přiznává
poškozeným výrazně širší seznam odškodňovaných újem, není to tak zcela pravdou. Ač
rozsah druhů újem přiznávaných poškozeným ve francouzské právní praxi je
nepochybně širší než rozsah náhrad přiznávaných českým právem, je hlavním rozdílem
mezi těmito dvěma úpravami především podrobnost francouzského systému. Ten totiž
rozlišuje výrazně větší množství druhů újem vznikajících v souvislosti s újmou na
zdraví tak, aby soudci měli k dispozici co nejpřesnější seznam újem, jejichž odškodnění
musejí zvážit. Jinak řečeno, český soudce může odškodnit poškozeného za víceméně
stejné újmy jako soudce francouzský, nedisponuje však tak podrobným seznamem a
nemá tak ani povinnost zvažovat náhradu všech těchto újem. Právě to je, myslím,
důkazem, že francouzský systém nemusí nutně přiznávat poškozenému výrazně vyšší
odškodnění, je však schopen mu poskytnout výrazně vyšší míru právní jistoty, když má
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poškozený k dispozici přesný seznam újem, o jejichž možném odškodnění si může
udělat představu. Zároveň však přiznání jednotlivých náhrad a určení jejich výše záleží
vždy na soudci a právní jistota tak nezasahuje nepřiměřeně do možnosti volného
uvážení soudce. Právě v tomto vidím nejdůležitější aspekt francouzského systému
náhrady

újmy

na

zdraví,

kterým

by
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Abstrakt:
Cílem práce je především porovnání právního základu náhrady újmy na zdraví
v českém a francouzském právním systému a srovnání jednotlivých odškodňovaných
položek. Tímto se snažím o celkové zhodnocení nejen výhodnosti každého ze systémů
pro poškozené, ale především schopnosti každého z nich vyvážit na jedné straně
možnost soudce zvážit okolnosti každého jednotlivého případu a na straně druhé
předvídatelnost rozhodnutí a přiznaných částek, ovšem bez přehnané formality
rozhodování. V závěru práce hodnotím také francouzské právní instituty v této oblasti,
které by mohly být zdrojem inspirace pro českou soudní praxi.
V první kapitole práce porovnávám teoretické základy právní odpovědnosti
v každém z právních systémů a jejich dopad na právní praxi odškodňování újmy na
zdraví. Tyto teoretické odlišnosti mají důležité důsledky pro praxi náhrady újmy na
zdraví v obou právních systémech. Například odlišné požadavky na prokázání příčinné
souvislosti či různé postavení aplikace odpovědnosti za škodu způsobenou věcí mají
zásadní dopad na postavení poškozeného ve sporech o náhradu újmy na zdraví.
Ve druhé kapitole práce porovnávám právní základ náhrady újmy na zdraví
v každém z právních systémů. Zaměřuji se tak nejen na zákonnou úpravu této
problematiky, ale také na roli judikatury a pomocných metodik náhrady újmy na zdraví
v České republice a ve Franci. Judikatura a pomocné metodiky mají především
ve Francii v problematice náhrady újmy na zdraví zásadní roli a jejich podrobnost a
fakt, že tyto metodiky vypracovávají přímo soudy, by mohl být zdrojem inspirace pro
českou právní praxi.
V poslední, třetí kapitole porovnávám jednotlivé položky náhrady újmy na
zdraví, které jsou v každém z právních systémů odškodňovány, a to jak přímým
poškozeným, tak sekundárním obětem. Docházím k závěru, že ačkoliv se francouzská
právní úprava může na první pohled zdát pro poškozeného výrazně výhodnější, i český
soudce může poškozenému často nahradit stejné druhy újem. Druhy újem jsou však ve
Francii podrobněji definovány, což přispívá k právní jistotě, neboť soudci ve Francii
jsou povinni zvážit náhradu všech těchto druhů újem. Právě vypracovávání pomocných
metodik samotnými soudci a podrobné definice jednotlivých újem by mohly být
hlavními zdroji inspirace pro teorii a praxi náhrady újmy na zdraví v České republice.
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Summary:
The main goal of the thesis is to compare the legal basis of compensation for
corporal damages and compensated types of damages linked to corporal damages in the
Czech and French legal systems. It aims not only to evaluate the benefits of each of the
systems for victims but thereof to evaluate the ability of each system to counterbalance
on the one hand the opportunity of the judge to consider the circumstances of each
individual case and the sums therefore awarded, on the other hand the predictability of
decisions for victims, without the excessive formality of the decision. At the end I
consider the French legal institutions linked to this issue that could be the source of
inspiration for the Czech legal practice.
In the first chapter, I compare the theoretical basis of legal responsibility in both
chosen legal systems and its influence on legal practices of compensation for corporal
damages. These theoretical differences have essential consequences for practices of
compensation for corporal damages in both legal systems. An example of this fact are
different requirements for proving the causation link or the different role of application
of the liability because of things that have essential consequences to victims’ status in a
case of disputes over compensation for corporal damages.
The aim of the second chapter is to compare the legal basis of compensation for
corporal damages in each of the legal systems. Therefore, this chapter evaluates not
only the statutory regulation of this issue but also the role of jurisprudence and
subsidiary methodologies for compensation of corporal damages in the Czech Republic
and in France. For the issue of compensation for corporal damages, the jurisprudence
and the subsidiary methodologies have an essential role, in particular in French legal
system. Its sophistication and the fact that they are elaborated directly by courts could
be the source of inspiration for the Czech legal system in this area.
The topic of the last chapter is the comparison of individual types of corporal
damages compensated by the courts in both systems to direct and indirect victims. Even
if the French legal basis can seem essentially more beneficial for victims, the Czech
courts can often compensate victims for same types of damages. Nevertheless, in French
law, the types of damages are more specifically defined which contributes to legal
certainty as French judges have a duty to consider appropriateness of the compensation
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for each of these damages. Therefore, the elaboration of subsidiary methodologies by
judges and detailed definitions of various types of corporal damages could be the main
sources of inspiration for the theory and practice of compensation for corporal damages
in the Czech Republic.
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Přílohy:
1. Pomocná tabulka pro určení výše náhrady citové újmy při ztrátě partnera dle
francouzské pomocné nomenklatury odvolacích soudů:
Citová újma manžela/partnera v případě úmrtí druhého
manžela/partnera:
Citová újma dítěte v případě úmrtí otce či matky
nezletilé dítě:
nezletilé dítě, které již bylo sirotkem
zletilé dítě žijící s poškozeným ve společné
domácnosti
zletilé dítě nežijící s poškozeným ve společné
domácnosti
Citová újma rodiče v případě úmrtí dítěte:
pokud dítě s rodičem žilo ve společné
domácnosti
pokud dítě s rodičem nežilo ve společné
domácnosti
Citová újma sourozenců:
pokud žili ve společné domácnosti
pokud nežili ve společné domácnosti

od 20 000 € do 30 000 €
od 20 000 € do 30 000 €
navýšení o 40 % až 60 %
od 15 000 € do 20 000 €
od 11 000 € do 15 000 €

od 20 000 € do 30 000 €
od 15 000 € do 20 000 €

od 9000 € do 12 000 €
od 6000 € do 9000 €

Citová újma prarodiče při ztrátě vnuka/vnučky :
pokud žili ve společné domácnosti
pokud nežili ve společné domácnosti

od 11 000 € do 14 000 €
od 7000 € do 10 000 €

Citová újma vnuka/vnučky při ztrátě prarodiče:
pokud žili ve společné domácnosti
pokud nežili ve společné domácnosti

od 11 000 € do 14 000 €
od 7000 € do 10 000 €
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