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1. Úvod 

Komplikovaný vztah lékaře a pacienta, pozměněný od dob Hippokratovy přísahy směrem 

ke vztahu klientskému, nabízí mnoho prostoru pro právní úvahy a hodnocení a bude jistě 

předmětem ještě mnoha diplomových prací. V této práci se zaměříme na specifickou a 

poměrně konkrétní situaci, a to nerespektování dříve vysloveného přání pacienta lékařem. 

 

Ačkoli dříve vyslovené přání nelze hodnotit jako nový institut českého práva, neboť jej 

český právní řád zná již bezmála šestnáct let, rozhodně se nejedná o institut běžně v praxi 

využívaný. Mnohé otázky, které v souvislosti s ním vyvstávají, proto zůstávají 

dlouhodobě nezodpovězené. Jednou z nich je také otázka jak, kdo a zda vůbec ponese 

občanskoprávní odpovědnost1 za nerespektování dříve vysloveného přání pacienta. 

 

Tato práce se snaží v úvodu přiblížit samotný institut dříve vysloveného přání, a dále se 

blíže zaměřuje na situaci, která nastane, pokud lékař nebude pacientovo platné a účinné 

dříve vyslovené přání respektovat. Dříve vyslovené přání je způsob, jak pacient uplatňuje 

svá přirozená práva, a proto, pokud je mu nerespektováním dříve vysloveného přání 

výkon takových přirozených práv znemožněn, může požadovat za toto omezení náležité 

odškodnění.  Slovy Ústavního soudu: „… i v oblasti poskytování zdravotní péče je třeba 

plně ctít zásadu svobody a autonomie vůle a možnost pacienta odmítnout poskytnutí péče, 

byť by byla i považována za nezbytnou pro zachování jeho života“.2 

 

Cílem této diplomové práce je v prvé řadě bližší analýza odpovědnosti za újmu 

způsobenou nerespektováním dříve vysloveného přání, a to jak v rovině teoretické, tak i 

v rovině pokusu o nastínění některých praktických otázek s tím souvisejících, jako je 

přehled nároků, které mohou z porušení práv nerespektováním dříve vysloveného přání 

vzniknout, specifikace osoby proti které je nutné tento nárok vznést, a také odhad 

možného postoje soudů k této problematice.  

 

Práce se zabývá problematikou civilní odpovědnosti také z pohledu lékaře a vysvětluje, 

proč bude v mnohých situacích civilní odpovědnost a povinnost k náhradě škody a 

                                                 
1 K pojmu občanskoprávní odpovědnosti viz kap. 4 

2 Nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 2078/16 ze dne 02.01.2017 
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nemajetkové újmy pro lékaře schůdnější východisko, než jiné možné následky nastalé 

situace.  

 

V neposlední řadě se práce dotýká také konkrétní, byť neprávní snahy o rozšíření 

povědomí o tomto institutu mezi pacienty i lékaři, a také zmiňuje možnou zahraniční 

inspiraci pro českou praxi. Jak se totiž dočteme dále, institut dříve vysloveného přání je 

sice v České republice uzákoněn, jeho praktická využívanost je nicméně minimální. 

Jednou z příčin této skutečnosti může být právě také obava, že dříve vyslovené přání 

nebude lékařem respektováno. Pomoci vyvrátit tyto pochybnosti a zároveň podpořit 

respektování dříve vyslovených přání lékaři pak může také rozšíření povědomí o 

možných negativních následcích opačného přístupu.  
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2. Pojem „Dříve vyslovené přání“ 

2.1. Úmluva o biomedicíně 

Pojem dříve vyslovené přání se poprvé dostal do českého právního řádu prostřednictvím 

Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, která byla přijata dne 04.04.1997 ve 

španělském Oviedu a pro Českou republiku vstoupila v platnost dne 01.10.2001 (dále jen 

„Úmluva“). Úmluva zavedla do českého právního řádu samotný pojem „dříve vyslovené 

přání“ a spolu s ním do něj přinesla způsob, jak může pacient vyjádřit svou vůli týkající 

se zdravotní péče do budoucna. Tento nově zavedený institut tak doplnil institut 

informovaného souhlasu3, a to pro případ, že se pacient dostane do stavu, ve kterém 

nebude moci poskytnout informovaný souhlas se zákrokem ani takový zákrok odmítnout. 

Díky Úmluvě tak v českém právním řádu vznikl institut umožňující pacientovi pro futuro 

odmítnout lékařskou péči. 

 

V roce 2001 nicméně nedošlo v souvislosti se zavedením institutu dříve vysloveného 

přání ve zdravotnické praxi k žádnému zásadnímu přelomu – dříve vyslovené přání se 

v praxi příliš neobjevovalo. Jedním z důvodů je nejspíše také skutečnost, že Úmluva 

obsahuje z hlediska závaznosti tohoto institutu vůči lékaři velice slabou formulaci, a to 

že „(b)ude brán zřetel na dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku, 

pokud pacient v době zákroku není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání.“4 Z tohoto 

ustanovení tak sice lze vyčíst, že má existovat jakási možnost pacienta vyslovit své přání 

ohledně léčby do budoucna, pro případ, že nebude schopen léčbu ovlivnit; lze z něj 

nicméně také vyčíst, že takové přání pacienta může zůstat skutečně pouze přáním, neboť 

na něj „bude brán zřetel“, což je formulace, která institutu dříve vysloveného přání 

přílišnou váhu a právní závaznost nedává. Není proto divu, vzhledem k rizikům tohoto 

institutu, která jsou rozebrána dále v této práci, že dříve vysloveného přání podle Úmluvy 

příliš ohlasu nesklidilo. 

                                                 
3 Souhlas, který je až na výjimky stanovené zákonem nezbytný pro poskytování zdravotních služeb, musí 

být dle § 34 odst. 1 zákona o zdravotních službách svobodný, tedy dán bez jakéhokoli nátlaku, a 

informovaný, tedy před jeho vyslovením musí být pacientovi podána informace dle § 31, případně se jí 

mohl pacient výslovně vzdát. Informovaný souhlas zahrnuje i možnost odmítnutí zdravotních služeb, tzv. 

negativní revers (§ 34 odst. 3 zákona o zdravotních službách). Institut informovaného souhlasu upravoval 

již zákon č. 20/1966 Sb., zákon o péči o zdraví lidu, v § 23 odst. 2. 

4 Článek 9 Úmluvy 
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2.2. Zákon o zdravotních službách 

Dnes je již dříve vyslovené přání zákonným pojmem, který je v českém právním řádu 

přímo zakotven ustanovením § 36 zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Zákon o 

zdravotních službách již detailněji specifikuje samotný pojem dříve vysloveného přání, 

zároveň upřesňuje nároky na jeho formu a negativním způsobem vymezuje jeho 

závaznost. 

 

Se znalostí uvedeného ustanovení si můžeme dříve vyslovené přání definovat jako určitý 

způsob vyslovení informovaného souhlasu či naopak nesouhlasu se zdravotní péčí, a to 

pro případ, že se v okamžik potřeby vyslovení takového souhlasu či nesouhlasu bude 

pacient nacházet ve stavu, kdy nebude schopen takový souhlas či nesouhlas vyslovit.5 

 

Nutno přiznat, že § 36 zákona o zdravotních službách ve svém druhém odstavci opět 

zvolil nešťastnou formulaci, že poskytovatel na dříve vyslovené přání „bude brát zřetel“. 

Při pohledu na celkovou úpravu dříve vysloveného přání, resp. obecně předběžného 

projevu vůle pacienta v souvislosti s poskytováním lékařské péče, a to nejen v zákoně o 

zdravotních službách, ale také v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“), je nicméně evidentní, že platně sepsané dříve vyslovené přání je 

pro situaci, která je v něm předvídána, plně závazné6 a z jeho případného nerespektování 

je třeba vyvodit právní důsledky. 

                                                 
5 Tato definice je problematická, neboť nepočítá ze zásadním rozdílem mezi informovaným souhlasem a 

dříve vysloveným přáním, který se týká otázky informovanosti pacienta ohledně následků jeho rozhodnutí. 

Paradoxně právě kvůli této své problematičnosti byla pro účely této práce definice autorkou práce 

vytvořena. Z tohoto jejího zdánlivého nedostatku bude totiž níže vycházet kapitola zabývající se právě 

informovaností, resp. poučením pacienta – kap. 3.2. 

6 Lze vyvodit např. a contrario z ustanovení § 36 odst. 5 písm. a) zákona o zdravotních službách 
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2.3. Advance directives7 

Zaměříme-li se na zahraniční úpravu institutu dříve vysloveného přání, zejména pak na 

úpravu Spojených států amerických8, lze vypozorovat tři typy tzv. advance directives9, 

česky tedy dříve vyslovených přání v širším smyslu. Ačkoli v českých podmínkách není 

toto rozdělení rozšířené, neboť pro jednotlivé předmětné instituty neexistuje zastřešující 

pojem, lze i v našem právním řádu dohledat alternativy všech těchto tří způsobů, jak ze 

strany pacienta předběžně projevit svou vůli a zajistit, aby v případě, že se dostane do 

situace, kdy nebude způsobilý rozhodovat o sobě samém, byla tato jeho vůle naplněna. 

  

Prvním typem advance directives je tzv. living will, což je institut nejbližší našemu dříve 

vyslovenému přání v užším smyslu (dle § 36 zákona o zdravotních službách). Jedná se o 

prohlášení, ve kterém pacient vysloví své přání týkající se léčby či naopak neléčení 

v případě, že nebude schopen již postup lékaře sám ovlivnit. Například by se mohlo jednat 

o jedno z nejběžnějších dříve vyslovených přání, tzv. DNR10 (Do Not Resuscitate, tedy 

                                                 
7 K tomu zejm. NABILI, Siamak N. Advance Medical Directives (Living Will, Power of Attorney, and 

Health-Care Proxy). MedicineNet, Inc. Revidováno lékařem 26.10.2016. [cit. 25.03.2017] Dostupné z: 

<http://www.medicinenet.com/advance_medical_directives/article.htm> 

8 Patient Self Determination Act of 1990 – federální zákon Spojených států Amerických o vlastním 

rozhodování pacientů z roku 1990, dostupný z: <https://www.congress.gov/bill/101st-congress/house-

bill/4449/text> [cit. 04.04.2017]. 

9 Současné postavení angličtiny jako univerzálního komunikačního jazyka má v právu poněkud negativní 

důsledky. Vzhledem k tomu, že úprava „advance directives“ je v každém státě odlišná, mají také různé 

jazykové verze tohoto výrazu různé významy. Například německý pojem „Patientenverfügung“ má proto 

jiný obsah než „advance directives“ podle práva Spojených států Amerických, stejně tak francouzský pojem 

„directive anticipée“. Samotná federální úprava Spojených států je pak dále upravena jednotlivými státy 

USA. Autorka této práce nicméně považuje za vhodné jako určitý zastřešující pojem zahraničních úprav 

tohoto institutu pojmout federální, tedy základní úpravu Spojených států Amerických, a to z důvodu, že 

tato úprava je široká a je schopna obsáhnout právní úpravu jiných států, a současně také proto, že ve 

Spojených státech Amerických je institut advance directives v praxi skutečně běžně využíván, což je pro 

účely této práce zásadní.  

10 A.D.A.M., Inc. Do-not-resuscitate order. MedlinePlus. National Institute of Health. Revidováno lékařem 

06.02.2016. [cit. 25.03.2017] Dostupné z: <https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000473.htm>; 

MACH, Jan. Medicínské právo - co a jak: praktické rady pro lékaře a zdravotníky. Praha: Galén, 2015. 

Theatrum medico-iuridicum. s. 44. ISBN 978-80-7492-218-3. 

 

http://www.medicinenet.com/advance_medical_directives/article.htm
https://www.congress.gov/bill/101st-congress/house-bill/4449/text
https://www.congress.gov/bill/101st-congress/house-bill/4449/text
https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000473.htm


12 

 

neresuscitovat), které spočívá v prohlášení, že pokud se pacient dostane do stavu, kdy 

bude nutné provést kardiopulmonální resuscitaci, pacient si tuto resuscitaci nepřeje. 

 

Druhým typem je tzv. health-care proxy, což je prohlášení, kterým pacient určuje osobu, 

která má v případě jeho vlastní nezpůsobilosti za něj provádět rozhodnutí týkající se 

zdravotní péče. Alternativou v českém právním řádu by mohlo být ustanovení § 33 odst. 

1 ve spojení s § 34 odst. 7 zákona o zdravotních službách. Na základě těchto dvou 

ustanovení je možné, aby pacient určil osobu, která za něj v případě jeho vlastní 

nezpůsobilosti bude vyslovovat souhlas či nesouhlas s léčbou. 

 

Třetím typem advance directives je tzv. durable power of attorney, český ekvivalent by 

mohl znít „trvalá plná moc“. Tento institut se netýká výlučně poskytování zdravotních 

služeb, záleží pouze na pacientovi, co učiní předmětem takové plné moci. Lze takto 

ustanovit zástupce, který bude v případě nezpůsobilosti pacienta např. nakládat s jeho 

bankovním účtem, zmocnění se nicméně může týkat právě i zdravotní problematiky. 

Alternativou v českém právním řádu by mohlo být tzv. předběžné prohlášení dle § 38 a 

následujících občanského zákoníku, který stejně jako durable power of attorney 

umožňuje pacientovi v očekávání vlastní nezpůsobilosti projevit do budoucna svou vůli 

týkající se jakékoli záležitosti, je nicméně obsáhlejší v tom, že se neomezuje pouze na 

ustavování zástupce. Sám zákon nicméně v § 39 odst. 3 předpokládá jako možný obsah 

takového prohlášení určení, kdo se má stát opatrovníkem osoby, která prohlášení činí. 

 

Pro účely této diplomové práce budeme pracovat pouze s pojmem dříve vyslovené přání 

v užším smyslu, tedy dle § 36 zákona o zdravotních službách, nikoli s celým obsahem 

pojmu advance directives.  
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3. Závazné dříve vyslovené přání 

V této diplomové práci se máme zabývat negativními právními následky porušení dříve 

vysloveného přání. Proto je nejprve nezbytné blíže se zaměřit na zákonné podmínky 

závaznosti dříve vysloveného přání a určit, kdy je lékař povinen dříve vyslovené přání 

respektovat a aplikovat, abychom dále z porušení takové povinnosti mohli vyvozovat 

zákonem stanovené negativní důsledky. 

3.1. Forma dříve vysloveného přání 

Zákon o zdravotních službách připouští z formálního hlediska dva typy dříve 

vysloveného přání. Prvním typem, který upravuje § 36 odst. 3 zákona o zdravotních 

službách, je písemný dokument s úředně ověřeným podpisem pacienta a s připojeným 

poučením lékaře (dle § 36 odst. 2; blíže k poučení lékařem viz dále). Druhou variantou, 

kterou upravuje ustanovení § 36 odst. 4, je pak možnost pacienta vyslovit přání kdykoli 

v průběhu hospitalizace, kdy dojde k zaznamenání tohoto přání do zdravotnické 

dokumentace, kterou podepíše pacient, lékař a svědek. Poučení lékařem, které musí být i 

v tomto případě provedeno, pak netvoří samostatnou součást dříve vysloveného přání, ale 

je běžnou součástí zdravotnické dokumentace. 

 

Je evidentní, že dříve vyslovené přání zaznamenané přímo do zdravotnické dokumentace 

představuje pro pacienta větší záruku toho, že jeho přání bude respektováno. Jedním ze 

základních předpokladů respektování platného dříve vysloveného přání je totiž dle §36 

odst. 2 zákona o zdravotních službách skutečnost, že lékař má v okamžiku rozhodování, 

zda zákrok provede či nikoli, takové dříve vyslovené přání k dispozici. Skutečnost, že je 

dříve vyslovené přání obsaženo ve zdravotnické dokumentaci, pacientovi zaručuje, že je 

s tímto dříve vysloveným přáním ošetřující lékař seznámen.  

 

Kromě uvedených formálních odlišností těchto dvou typů dříve vysloveného přání je 

možné dovodit i určité materiální odlišnosti. Dříve vyslovené přání uvedené ve 

zdravotnické dokumentaci při hospitalizaci pacienta je dle druhé části první věty § 36 

odst. 4 zákona o zdravotních službách závazné výhradně pro poskytovatele lékařských 

služeb, u něhož je pacient hospitalizován, navíc do okamžiku hospitalizace není možné 

tuto formu vyslovení dříve vysloveného přání využít. Jedná se tedy o poměrně málo 

flexibilní variantu, jejíž materie je omezena pouze na jednoho poskytovatele zdravotních 
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služeb. Výrazně flexibilnější je varianta písemného dříve vysloveného přání, které může 

pacient učinit kdykoli, a to i v době kdy je absolutně zdráv, a její obsah je možné 

adresovat všem potenciálním poskytovatelům zdravotních služeb11. Je nicméně výrazně 

prakticky náročnější zajistit, aby se v případě nutnosti užití takového dříve vysloveného 

přání lékař o jeho existenci skutečně dozvěděl. 

 

Nehledě na to, kterou formu vyslovení dříve vysloveného přání si pacient vybere, není 

možné uvažovat o platném dříve vysloveném přání u pacienta nezletilého či pacienta 

s omezenou svéprávností12. 

3.2. Poučení lékařem 

Ustanovení § 36 odst. 2 stanoví nezbytnou podmínku dříve vysloveného přání, a to 

písemné poučení praktickým lékařem, u kterého je pacient registrován, nebo ošetřujícím 

lékařem v oboru, se kterým dříve vyslovené přání souvisí. Tuto podmínku je možné 

považovat jednak za formální podmínku platnosti, neboť zákon požaduje, aby bylo 

poučení vyhotoveno v písemné formě a fyzicky připojeno k dříve vyslovenému přání 

(tato druhá podmínka neplatí v případě dříve vysloveného přání uvedeného ve 

zdravotnické dokumentaci, poučení bude nicméně stejně jako samotné dříve vyslovené 

přání tvořit její součást), jednak za materiální podmínku, neboť z informační nerovnosti 

typické pro vztah lékaře a pacienta vyplývá, že pacient bez tohoto poučení nemůže být 

schopen informovaně projevit svou vůli (obdobně to platí u informovaného souhlasu). 

 

Skutečnost, že zákonodárce neurčil, co má být obsahem takového poučení, se na první 

pohled nejeví být problematická. Pokud se vrátíme k definici dříve vysloveného přání 

provedené v kap. 2.2. této práce, tedy že dříve vyslovené přání je de facto způsob, jak 

dopředu vyslovit informovaný souhlas či informovaný nesouhlas s léčbou pro případ, že 

až bude takový souhlas či nesouhlas vyžadován, nebude pacient schopen jej vyslovit, zdá 

se určení obsahu poučení velmi snadné. Můžeme se pak pokusit tvrdit, že poučení bude 

shodné s informacemi poskytovanými pacientovi před vyslovením souhlasu či 

                                                 
11 Ústavní soud ve svém nedávném nálezu sp.zn. I.ÚS 2078/16 ze dne 02.01.2017 nicméně dovozuje také 

možnost pacienta vyloučit z poskytování zdravotních služeb pacientovi konkrétní jednotlivé osoby. 

12 § 36 odst. 6 zákona o zdravotních službách 
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nesouhlasu s léčbou13, přičemž takovéto poučení pacienta je alespoň v ústní formě běžně 

lékaři prováděno před každým zákrokem a není tedy třeba očekávat v této souvislosti 

větší nejasnosti. 

 

Takto zjednodušený pohled by nicméně u problematiky poučení lékařem za účelem 

sepsání předem vysloveného přání nejspíše neobstál, a to zejména z důvodu časové 

prodlevy mezi vyslovením dříve vysloveného přání a samotným léčebným úkonem. 

Pacient zejména není v okamžiku sepisování dříve vysloveného přání v situaci 

bezprostřední nutnosti provedení léčebného úkonu, a proto je pro něj výrazně těžší si 

takovou situaci představit a rozhodnout se, jak by v takové situaci sám nejspíše reagoval 

a jaké by byly jeho preference. Je možné dohledat více odborných názorů a rad lékařům, 

jak poučení provést. Např. Jaromír Matějek ve své stati Praktická doporučení 

                                                 
13 Dle § 34 odst. 1 písm. b) zákona o zdravotních službách, ovšem nelze akceptovat variantu, že se pacient 

podání informace vzdá, neboť poučení je obligatorní součástí dříve vysloveného přání. Konkrétní obsah 

písemného poučení lze vyčíst z nezbytného obsahu písemného souhlasu pacienta s poskytnutím 

zdravotních služeb, který uvádí bod 5 přílohy č. 1 vyhlášky č. 98/2012 Sb., vyhláška o zdravotnické 

dokumentaci:  

„A. Písemný souhlas obsahuje: 

1. údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotních služeb, 

2. poučení o tom, zda navrhované zdravotní služby mají nějakou alternativu a pacient má možnost zvolit si 

z několika alternativ, 

3. údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po poskytnutí příslušných 

zdravotních služeb, lze-li takové omezení předpokládat, a v případě změny zdravotního stavu též 

údaje o změnách zdravotní způsobilosti, 

4. údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, a o poskytnutí dalších 

zdravotních služeb, 

5. poučení o právu pacienta svobodně se rozhodnout o postupu při poskytování zdravotních služeb, pokud 

jiné právní předpisy toto právo nevylučují, 

6. záznam o poučení pacienta, jemuž byl implantován zdravotnický prostředek, formou poskytnutí 

podrobné informace o implantovaném zdravotnickém prostředku podle zvláštního právního předpisu, 

7. datum a podpis pacienta a zdravotnického pracovníka, který pacientovi údaje a poučení poskytl.“ 
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v souvislostech s poučením pacienta sepisujícího si své dříve vyslovené přání14 uvádí 

zejména tři oblasti, na které by se mělo poučení lékaře, respektive diskuze lékaře 

s pacientem o obsahu dříve vysloveného přání, zaměřit:  

„1) Právní a etický rámec dříve vysloveného přání 

 2) Co nejpřesnější popis situace, ve které se má dříve vyslovené přání pacienta plnit 

 3) Vyjádření pacienta ke konkrétním medicínským opatřením“. 

 

Jan Mach pak ve své knize Medicínské právo co a jak upozorňuje na nezbytnost 

detailního poučení pacienta včetně blízké specifikace situace a okolností, za kterých se 

má dříve vyslovené přání aplikovat, a dále upozorňuje na nutnost rozpracování 

písemného poučení, které tvoří součást dříve vysloveného přání, neboť „pouhá věta 

„Pacient byl poučen o možných následcích svého rozhodnutí – dříve vysloveného přání“ 

a podpis lékaře mohou pro lékaře znamenat ohrožení, není-li v písemném dokumentu 

alespoň stručně uvedeno, o čem byl pacient poučen.“15 

 

Obecně je možné uzavřít, že kromě informací o samotném lékařském zákroku, kterého se 

má dříve vyslovené přání týkat, a případných důsledků jeho neprovedení, je v případě 

poučení za účelem sepsání dříve vysloveného přání nezbytné, aby se lékař při diskuzi 

vedené s pacientem více zaměřil směrem hypotetických úvah nad stavem, pocity a 

morální situací pacienta v okamžiku, kdy by se do situace potencionálního užití dříve 

vysloveného přání dostal. 

 

S výše uvedeným problémem, který spočívá v časové prodlevě mezi vyslovením dříve 

vysloveného přání a jeho praktickou aplikací (tato prodleva může být zejména patrna 

v případě dříve vysloveného přání dle § 36 odst. 3 zákona o zdravotních službách) se pojí 

také problematika tzv. New Person Argument16. Tento argument, diskutovaný zejména 

                                                 
14 MATĚJEK, Jaromír. Praktická doporučení v souvislostech s poučením pacienta sepisujícího si své dříve 

vyslovené přání. In: Cesta domů, z.ú. Dříve vyslovené přání (sborník). [cit. 25.03.2017] Dostupné z: 

<http://modrapomnenka.cz/wp-content/uploads/DVP-bro%C5%BEurka.pdf> 

15 MACH, Jan. Medicínské právo - co a jak: praktické rady pro lékaře a zdravotníky. Praha: Galén, 2015. 

Theatrum medico-iuridicum. s. 44. ISBN 978-80-7492-218-3. 

16 KREJČÍKOVÁ, Helena. Několik poznámek k právnímu postavení pacienta neschopného rozhodovat o 

další léčbě ve Velké Británii. Výzkumné centrum pro lidská práva. Univerzita Karlova v Praze, Právnická 

http://modrapomnenka.cz/wp-content/uploads/DVP-bro%C5%BEurka.pdf
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mezi odborníky ve Velké Británii, důsledně odděluje osobnost pacienta, který vyslovuje 

dříve vyslovené přání, od osobnosti pacienta, na jehož léčbu je třeba dříve vyslovené přání 

aplikovat. New Person Argument je založený na myšlence, že člověk, který je ve stavu, 

kdy je nezbytné aplikovat jeho dříve vyslovené přání, je po psychické stránce natolik 

odlišný od svého předchozího stavu, ve kterém dříve vyslovené přání vyslovoval, že není 

možné toto dříve vyslovené přání aplikovat, neboť pacient nemohl být schopný ve svém 

„zdravém stavu“ situaci dostatečně posoudit a došlo tak k zásadní změně okolností, pro 

kterou není možné považovat dříve vyslovené přání za platný projev vůle. Pacientovi se 

s nemocí mění uvažování, mění se jeho potřeby, přání a celkový pohled na svět. Vůle 

zdravého pacienta proto nemá nic společného s vůlí umírajícího, a není možné je 

zaměňovat. 

 

Aby se lékař provádějící poučení alespoň částečně vypořádal s tímto argumentem a aby 

alespoň částečně přiblížil pacientovi problematiku změny mentality související se 

změnou zdravotního stavu, která většinou provází situaci, ve které nastává potřeba 

aplikace dříve vysloveného přání, je více než vhodné poučení orientovat také na tuto 

změnu mentality a klást důraz na možný časový odstup mezi vyslovením a aplikací dříve 

vysloveného přání, případně též pacienta poučit, jak je možné dříve vyslovené přání 

odvolat. 

3.3. Platné, ale nezávazné 

Pokud jsme splnili podmínky platnosti dříve vysloveného přání uvedené výše v bodech 

3.1. a 3.2., tedy formu dříve vysloveného přání a poučení lékařem, stále ještě nemůžeme 

očekávat, že dříve vyslovené přání bude pro lékaře závazné za všech okolností.  § 36 odst. 

5 zákona o zdravotních službách totiž taxativně stanoví situace, ve kterých není nutné, 

případně není dokonce ani možné platně sepsané dříve vyslovené přání obsahující 

všechny nezbytné formální náležitosti respektovat. 

 

Dříve vyslovené přání není třeba respektovat, pokud v době od jeho sepsání došlo 

k takovému vývoji v lékařské vědě, že lze důvodně předpokládat, že by nyní pacient 

s provedením zákroku souhlasil. Toto ustanovení § 36 odst. 5 písm. a) reflektuje 

                                                 
fakulta. Publikováno 10.02.2016. [cit. 25.03.2017] Dostupné z: <http://www.vclp.cz/news/nekolik-

poznamek-k-pravnimu-postaveni-pacienta-neschopneho-rozhodovat-o-dalsi-lecbe-ve-velke-britanii/ >  

http://www.vclp.cz/news/nekolik-poznamek-k-pravnimu-postaveni-pacienta-neschopneho-rozhodovat-o-dalsi-lecbe-ve-velke-britanii/
http://www.vclp.cz/news/nekolik-poznamek-k-pravnimu-postaveni-pacienta-neschopneho-rozhodovat-o-dalsi-lecbe-ve-velke-britanii/
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skutečnost zmíněnou výše v souvislosti s poučením pacienta lékařem, a to že časová 

prodleva mezi sepsáním dříve vysloveného přání a jeho užitím může být značná. 

V mezidobí může dojít k vědeckému vývoji, který by pacientův názor obsažený v dříve 

vysloveném přání mohl změnit, kdyby měl pacient možnost se s tímto vývojem seznámit. 

Např. se může jednat o pacienta, který formou dříve vysloveného přání odmítne transfuzi 

krve, neboť je pro něj morálně neakceptovatelné přijmout do svého těla krev jiného 

člověka. Pokud by po sepsání takového dříve vysloveného přání došlo k objevu, který by 

umožnil průmyslovou výrobu umělé krve, zaměnitelné bez dalšího za krev lidskou a 

použitelné k transfuzi, bylo by jistě důvodné předpokládat, že by pacient na svém dříve 

vysloveném přání v případě potřeby krevní transfuze netrval. Předmětné ustanovení 

nechává na úvaze lékaře, zda bude v takovém případě dříve vyslovené přání pacienta 

respektovat, či nikoli. 

 

Dříve vyslovené přání nelze respektovat (a zde již zákonodárce aplikaci dříve 

vysloveného přání na úvaze lékaře neponechává) pochopitelně v situaci, kdy by jeho 

splnění mohlo ohrozit jiné osoby, neboť pacient sice může rozhodnout o svém vlastním 

osudu, není nicméně možné, aby prostřednictvím dříve vysloveného přání zasahoval do 

soukromí, integrity, nebo jiných práv ostatních osob. 

 

Vzhledem k tomu, že český právní řád se (zatím) staví kategoricky odmítavým způsobem 

k problematice aktivní euthanasie, je jedině pochopitelné, že dříve vyslovené přání nelze 

respektovat ani tehdy, pokud nabádá k aktivnímu způsobení smrti. 

 

Dříve vyslovené přání nicméně nelze respektovat ani tehdy, pokud již před možností 

lékaře seznámit se s dříve vysloveným přáním byly započaty zdravotní úkony, jejichž 

přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti. Ačkoli je toto ustanovení § 36 odst. 5 

písm. d) plně v souladu s odmítáním aktivní euthanasie a jeví se jako logické, může 

v praxi způsobovat zásadní problémy. Nikde totiž není stanoveno, co přesně se rozumí 

pojmem „aktivní způsobení smrti“, a tedy kterou péči je možné přerušit, a kterou nikoli.17  

 

                                                 
17 K tomu také: KREJČÍKOVÁ, Helena. Právní odpovědnost zdravotníků a poskytovatelů zdravotních 

služeb. In: Cesta domů, z.ú. Dříve vyslovené přání (sborník). [cit. 25.03.2017] Dostupné z: 

<http://modrapomnenka.cz/wp-content/uploads/DVP-bro%C5%BEurka.pdf> 

http://modrapomnenka.cz/wp-content/uploads/DVP-bro%C5%BEurka.pdf
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Je možné uvažovat modelovou situaci, kdy pokud bude pacientovi v bezvědomí 

pravidelně prováděna hemodialýza, načež vyjde najevo, že pacient provádění 

hemodialýzy dříve vysloveným přáním odmítl, nebude její následné neprovedení 

považováno za porušení § 36 odst. 5 písm. d) zákona o zdravotních službách, neboť 

hemodialýza je prováděna formou jednotlivých zákroků, a proto její další neprovedení 

bude nutno považovat za nekonání lékaře, nikoli za aktivní jednání. Přerušení této péče 

pak nebude aktivním způsobením smrti, neboť pacient umírá následkem nedostatečné 

funkce ledvin, tedy jedná se o pasivní způsobení smrti, nekonáním. 

 

Problém je nicméně možné vidět v situaci, kdy je pacient připojen na život udržující 

přístroje (dýchací přístroj, umělou výživu atd.). Přerušení takové léčby vyžaduje skutečné 

aktivní jednání lékaře, tedy vypnutí přístroje, odpojení hadičky přístroje atd. Kromě toho 

se nicméně oproti případu s hemodialýzou nic nemění – pacientovi přestává být 

poskytována léčba a tedy dochází k nekonání ze strany lékaře. Pacient umírá z důvodu 

selhání některých orgánů a neposkytnutí léčby, jedná se tedy opět o pasivní způsobení 

smrti. Tato situace nicméně vyžadovala aktivní činnost lékaře, tedy fyzické odpojení od 

přístroje. Právní hodnocení odpojení pacienta od život udržujících přístrojů jako aktivní 

nebo pasivní způsobení smrti je tedy diskutabilní a nejasné, přičemž je možné dohledat 

odborné názory přiklánějící se k oběma výkladům. 18 Snáze logicky uchopitelným se zdá 

                                                 
18 Názor, že odpojení pacienta od přístrojů není možné a představuje aktivní způsobení smrti, je možné 

pozorovat např. zde: MATĚJEK, Jaromír. Dříve vyslovená přání – poznatky z projektu. Zdravotnický 

deník. Publikováno 07.02.2017. [cit. 25.03.2017] Dostupné z: 

<https://www.zdravotnickydenik.cz/blog/drive-vyslovena-prani-poznatky-z-projektu/ >; Ústav veřejného 

zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK. Vztah ke smrti a umírání vypovídá o kultuře společnosti. 

Zdravi Euro, Zdravotnictví a medicína 3/2015. Publikováno 24.03.2015. [cit. 25.03.2017] Dostupné z: 

<http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/vztah-ke-smrti-a-umirani-vypovida-

o-kulture-spolecnosti-478351>; přednáška JUDr. Krejčíkové na PF UK dne 02.03.2015 v rámci výuky 

předmětu Zdravotnické právo II. V článku KABÁTOVÁ, Šárka. Krok k eutanazii? Šanci odmítnout léčbu 

lidé mají, lékaři se ale bojí vyhovět. Lidovky.cz Publikováno 30.01.2016. [cit. 25.03.2017] Dostupné z: 

<http://www.lidovky.cz/krok-k-eutanazii-podpis-u-lekare-znemozni-napojeni-na-pristroje-p82-/zpravy-

domov.aspx?c=A160129_113921_ln_domov_sk> se také JUDr. Krejčíková vyjadřuje k nejasnosti české 

právní úpravy, kdy nelze s jistotou říci, zda je možné pacienta od přístrojů odpojit, či nikoli. V článku 

KOUBOVÁ, Michaela, CHLEBOUNOVÁ, Mirka. Nechci oživovat, žádají první čeští pacienti. Zdraví 

Euro. Publikováno 26.04.2012. [cit. 25.03.2017] Dostupné z: <http://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/nechci-

ozivovat-zadaji-prvni-cesti-pacienti-464509?category=z-domova> je uveden odlišný přístup dvou velkých 

https://www.zdravotnickydenik.cz/blog/drive-vyslovena-prani-poznatky-z-projektu/
http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/vztah-ke-smrti-a-umirani-vypovida-o-kulture-spolecnosti-478351
http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/vztah-ke-smrti-a-umirani-vypovida-o-kulture-spolecnosti-478351
http://www.lidovky.cz/krok-k-eutanazii-podpis-u-lekare-znemozni-napojeni-na-pristroje-p82-/zpravy-domov.aspx?c=A160129_113921_ln_domov_sk
http://www.lidovky.cz/krok-k-eutanazii-podpis-u-lekare-znemozni-napojeni-na-pristroje-p82-/zpravy-domov.aspx?c=A160129_113921_ln_domov_sk
http://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/nechci-ozivovat-zadaji-prvni-cesti-pacienti-464509?category=z-domova
http://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/nechci-ozivovat-zadaji-prvni-cesti-pacienti-464509?category=z-domova
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být výklad, ke kterému se přiklání i autorka této práce, a to že odpojení pacienta od 

přístrojů je pasivním způsobením smrti, neboť pacient umírá na základě neposkytování 

péče, kterou odmítl. Zásadním argumentem proti je ovšem obsah důvodové zprávy 

k zákonu o zdravotních službách, který odpojení výslovně uvádí jako aktivní způsobení 

smrti a tedy protiprávní jednání.19 Vzhledem k tomu, že důvodová zpráva má za úkol 

upřesnit cíl a úmysl zákonodárce při tvorbě právního předpisu, není možné odpírat jejímu 

obsahu při výkladu právního předpisu váhu.  

 

Právě z důvodu této nejistoty se lékař vystavuje v případě odpojení pacienta na základě 

jeho dříve vysloveného přání nebezpečí trestní i civilní odpovědnosti, neboť orgány činné 

v trestním řízení a civilní soud mohou případné odpojení od přístrojů v dané situaci 

posoudit jako aktivní způsobení smrti a vyvodit z takového jednání trestněprávní a 

civilněprávní důsledky. 

3.4. Podmínky konkrétního užití dříve vysloveného přání 

Zákonodárce kromě výše uvedeného vymezení situací, kdy není možné dříve vyslovené 

přání aplikovat, dále klade určité požadavky na samotnou situaci, ve které naopak na dříve 

vyslovené přání brán zřetel bude, a to v první větě § 36 odst. 2 zákona o zdravotních 

službách. 

 

První nezbytnou a zcela pochopitelnou podmínkou pro aplikaci platného dříve 

vysloveného přání je, že lékař má dříve vyslovené přání k dispozici. Skutečnost, že 

pacient sepsal dříve vyslovené přání o tom, že si nepřeje být resuscitován, a tento 

dokument má uložený doma v šuplíku a jediný lékař, kdo o tomto dokumentu ví, je jeho 

praktický lékař který prováděl poučení, je naprosto irelevantní v situaci, kdy tento pacient 

na ulici zkolabuje z důvodu srdeční zástavy a přivolaný pracovník zdravotní záchranné 

služby jej bude okamžitě resuscitovat. V situaci, kdy má lékař jen vteřiny na to se 

                                                 
pražských nemocnic, kdy mluvčí Nemocnice Na Homolce uvedl, že dle názoru nemocnice je možné 

pacienta od přístrojů odpojit, zatímco mluvčí Nemocnice Na Bulovce Praha tuto možnost vylučuje. Názor, 

že odpojení od přístrojů je pasivním způsobením smrti, zastávají např. Petr Šustek a Tomáš Holčapek v 

ŠUSTEK, Petr, Tomáš HOLČAPEK a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016. s. 575. 

ISBN 978-80-7552-321-1. 

19 Srov. ŠUSTEK, Petr, Tomáš HOLČAPEK a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016. 

s. 574-576. ISBN 978-80-7552-321-1. 
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rozhodnout, jak bude při zachraňování života pacienta postupovat, je sotva možné po něm 

požadovat, aby začal rozsáhle pátrat po případné existenci dříve vysloveného přání 

pacienta. 

 

Kromě seznámení lékaře s dříve vysloveným přáním pacienta je zároveň nezbytné, aby 

nastala situace předvídaná dříve vysloveným přáním. To zároveň klade požadavek na 

obsah tohoto dokumentu, kdy je pro zajištění jeho skutečného praktického užití 

nezbytné20, aby obsahoval přesný popis situace, ve které se má dříve vyslovené přání 

aplikovat. Z uvedeného zákonného požadavku také vyplývá, že pokud bude třeba provést 

lékařský zákrok, který dříve vyslovené přání přímo vylučuje, nicméně jej vylučuje pro 

jinou situaci, než ve které potřeba provedení zákroku vznikla, nebude v daném případě 

možné dříve vyslovené přání aplikovat.  

                                                 
20 Nejedná se o povinnost stanovenou zákonem, nicméně vyplývající z logiky věci a ze zákona 

dovoditelnou. § 36 odst. 2 zákona o zdravotních službách výslovně říká, že „poskytovatel bude brát zřetel 

na dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho k dispozici, a to za podmínky, že v době poskytování zdravotních 

služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje (…)“. Je tedy možné dovodit, 

že dříve vyslovené přání se má vztahovat k nějaké konkrétní předvídatelné situaci. Zákon nevylučuje, aby 

takovouto situací byla „každá situace“, tedy stanovení že dříve vyslovené přání se použije vždy. 
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4. Pojem občanskoprávní odpovědnosti 

V civilněprávní teorii se vyskytují dvě pojetí odpovědnosti21. Jedná se o vnímání 

odpovědnosti jako následku za porušení primární (zákonné nebo smluvní) povinnosti, 

kdy odpovědnost vzniká právě až porušením této povinnosti, a dále o vnímání 

odpovědnosti jako závazku k plnění všech svých právních povinností, kdy odpovědnost 

vzniká současně s povinností. V této práci bude nadále pracováno s prvním vymezením 

odpovědnosti. 

 

Občanskoprávní odpovědnost tedy dle zvoleného pojetí vzniká okamžikem, kdy dochází 

k porušení občanskoprávní povinnosti subjektu, případně okamžikem, ke kterému je 

subjektu přičitatelná k tíži právně relevantní událost, která měla za následek protiprávní 

stav. Se vznikem občanskoprávní odpovědnosti je spojen vznik sekundární povinnosti 

(primární povinnost je ta, kterou subjekt porušil a proto u něj došlo ke vzniku 

odpovědnosti. Může nicméně, jak je naznačeno výše, dojít k situaci, kdy subjekt žádnou 

svou primární povinnost vědomě či záměrně neporušil, a přesto mu vzniká sekundární 

povinnost. Tohoto případu se bude týkat tzv. objektivní odpovědnost22, viz dále kap. 5.1.), 

kterou je náprava vzniklé negativní situace způsobené protiprávním činem nebo stavem 

(k tomu dále kapitola 6., týkající se nároků vzniklých z nerespektování dříve vysloveného 

přání). Sekundární povinnost působí vždy relativně, tedy pouze vůči osobě, které byla 

protiprávním činem nebo protiprávním stavem způsobena újma.  

                                                 
21 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2016. s. 351 – 356. ISBN 978-80-7478-325-8. 

22 Objektivní odpovědnost nicméně může vzniknout i v případě porušení primární povinnosti, a to v případě 

protiprávního činu, který není zaviněný, blíže k tomu kap. 5.1. 
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5. Občanskoprávní odpovědnost při nerespektování 

platného a závazného dříve vysloveného přání 

Pokud dříve vyslovené přání pacienta splňuje všechny uvedené formální i obsahové 

náležitosti a zároveň nastane situace, kdy je dle §36 odst. 2 věty první třeba brát na dříve 

vyslovené přání pacienta zřetel, je lékař povinen pacientovo dříve vyslovené přání 

respektovat a jednat podle něj. Pokud tak nečiní, dochází k porušení pacientových práv a 

při splnění všech náležitostí uvedených níže dochází zároveň vzniku občanskoprávní 

odpovědnosti23 lékaře či jiného subjektu (k tomu dále kap. 5.3.) za toto porušení. 

 

Skutečnost, že při odborném zásahu do integrity pacienta může dojít ke 

vzniku odpovědnosti lékaře za tento zásah, byť mohl mít pozitivní následky na 

pacientovo zdraví, vychází primárně ze zásady zakotvené v § 93 občanského zákoníku, 

na základě které nesmí nikdo (mimo případ stanovený zákonem) zasáhnout do integrity 

jiného člověka. Jedinou možností, jak zasáhnout do integrity druhého, je zásah se 

souhlasem této osoby (zákon dále specifikuje výjimky z tohoto pravidla). Pokud pacient 

dříve vysloveným přáním svůj souhlas se zákrokem výslovně vyloučil, mění tato 

skutečnost případně provedený lékařský zákrok na zásah do integrity pacienta proti jeho 

vůli, a proto je třeba vyvodit z něj zákonné důsledky, zejména tedy vznik odpovědnosti. 

                                                 
23 V některých případech, ne však vždy, bude docházet i ke vzniku trestněprávní odpovědnosti. Bude tomu 

tak, pokud jednání lékaře zasáhne do hodnot chráněných trestním právem takovým způsobem, že bude toto 

jednání naplňovat některou ze skutkových podstat vymezených trestním zákoníkem a zároveň bude 

porušení pacientových práv a následky jím způsobené dostatečné intenzity pro aplikaci trestněprávního 

postihu, neboť jednou ze základních zásad trestního práva je subsidiarita trestní represe. Zejména bude 

třeba uvažovat o trestněprávní odpovědnosti, pokud v souvislosti s nerespektováním dříve vysloveného 

přání dojde k zásahu do života nebo zdraví pacienta.  
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5.1. Subjektivní a objektivní odpovědnost 

Teorie zná dva typy odpovědnosti – subjektivní a objektivní odpovědnost24. Objektivní 

odpovědnost, neboli také odpovědnost bez zavinění25, je tvrdší variantou odpovědnosti, 

kdy pro vznik sekundárního závazku (sekundární povinnosti) není vyžadováno zavinění 

škůdce. Odpovědnost subjektu tedy nemusí vzniknout pouze v případě jeho protiprávního 

konání či opomenutí, ale i protiprávním stavem26, neboť vnitřní vztah subjektu k následku 

(tedy zavinění) je zde naprosto irelevantní. Objektivní odpovědnost nastává typicky při 

porušení povinnosti, která subjektu vznikla smluvním závazkem.27 Tvrdost institutu 

objektivní odpovědnosti zmírňuje možnost liberace, tedy možnost subjektu prokázat, že 

mu ve splnění jeho primární (nejčastěji smluvní) povinnosti bránila mimořádná, 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která vznikla nezávisle na jeho vůli (typicky 

                                                 
24 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2016. s. 363 – 366. ISBN 978-80-7478-325-8. Možností vymezení druhů občanskoprávní 

odpovědnosti je více, nicméně některé varianty jsou pro účely této diplomové práce nevhodné, jako např. 

rozdělení odpovědnosti na odpovědnost za škodu, za vady a z prodlení (DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a 

Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016. s. 360 – 361. ISBN 

978-80-7478-325-8.). Dále v této práci bude také pracováno s rozdělením odpovědnosti za majetkovou a 

nemajetkovou újmu, nicméně spíše v souvislosti se specifikací způsobené újmy a s její náhradou. 

25 Někdy též obecnou civilní teorií označována jako odpovědnost za riziko (viz např. DVOŘÁK, Jan, Jiří 

ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016. s. 356. 

ISBN 978-80-7478-325-8.). Toto označení je ale v souvislosti s odpovědností lékaře nevhodné, neboť lékař 

neodpovídá „za riziko“, tedy za nebezpečí že se i přes jeho správný postup nedostaví požadovaný následek. 

Odpovědnost lékaře při léčbě pacienta je právě pouze odpovědností za správný postup, tedy za postup lege 

artis (viz § 45 odst. 1 zákona o zdravotních službách: „Poskytovatel je povinen poskytovat zdravotní služby 

na náležité odborné úrovni…“), nikoli za výsledek, tedy za skutečné uzdravení pacienta (srov. ŠUSTEK, 

Petr, Tomáš HOLČAPEK. § 2636 In: ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský 

zákoník: komentář. Svazek VI. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). s. 173. 

ISBN 978-80-7478-630-3.) 

26„(…) je třeba počítat také s protiprávními stavy, a to jako právními skutečnostmi, tedy jako s tím, co 

vyvolává právní následky. Jako příklad takového protiprávního stavu se pak uvádí např. nepříznivý právní 

(ale především faktický) stav způsobený vichřicí, spočívající např. ve zborcení střechy, která dále ohrožuje, 

či dokonce poškodí střechu sousedního stavení.“ (DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela 

ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016. s. 207. ISBN 978-80-7478-

325-8.) 

27 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2016. s. 365. ISBN 978-80-7478-325-8. 
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v případě stavu způsobeného vis maior, tedy vyšší mocí)28. V některých případech není 

ovšem připuštěna ani liberace, pak se jedná o tzv. absolutní objektivní odpovědnost. 

 

Subjektivní odpovědnost neboli odpovědnost za zavinění pak nastává typicky porušením 

zákonné povinnosti subjektu. V případě subjektivní odpovědnosti zkoumáme zavinění, 

subjekt odpovídá pouze za takový následek, který nastal v důsledku jeho zaviněného 

jednání (či nekonání, opomenutí) a to buď formou úmyslu, nebo nedbalosti29. V případě 

nedbalostního jednání pak hovoříme o situaci, kdy subjekt o své povinnosti a jejím 

porušení nevěděl, ačkoli o nich vědět měl a mohl (nevědomá nedbalost), nebo věděl, ale 

neodůvodněně předpokládal, že následek jeho jednání nenastane (vědomá nedbalost). 

 

Ve zdravotnictví obecně se ve vztahu lékaře a pacienta často setkáváme se smluvními 

závazky. Standardně léčba probíhá na základě smlouvy o péči o zdraví30, v případě 

porušení povinnosti ze strany lékaře bude tedy na místě uvažovat o odpovědnosti 

objektivní. Tato situace však není pravidlem, neboť v okamžiku, kdy lékař poskytuje péči 

pacientovi, který není schopen vyjádřit vůli (např. je v bezvědomí), poskytuje péči na 

základě zákona (§ 38 a následující zákona o zdravotních službách; tato část je také 

nazvána „Hospitalizace pacienta a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu a použití 

omezovacích prostředků“), neboť nelze uzavřít smlouvu o péči o zdraví s osobou, která 

není schopna žádným způsobem projevit svou vůli. V případě porušení povinnosti lékaře 

bude tedy v takovémto případě nutno uvažovat o odpovědnosti subjektivní. 

 

Situace, kdy je rozhodováno o aplikaci dříve vysloveného přání, se z logiky věci pojí se 

stavem pacienta, ve kterém není schopen projevit svou vůli. Určení, zda se jedná o 

subjektivní nebo objektivní odpovědnost, je zde nicméně výrazně komplikovanější, než 

jak je nastíněno výše obecně pro poskytování zdravotních služeb. Je možné uvažovat dva 

typy situací, ve kterých bude lékař konfrontován s dříve vysloveným přáním. V prvním 

případě se lékař setkává s pacientem, který má podepsané dříve vyslovené přání, když je 

pacient již ve stavu kdy nemůže vyslovit souhlas či nesouhlas s léčbou (např. zkolaboval 

                                                 
28 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2016. s. 365. ISBN 978-80-7478-325-8. 

29 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2016. s. 364. ISBN 978-80-7478-325-8. 

30 § 2636 an. občanského zákoníku 
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náhodně na ulici). Lékař pak poskytuje léčbu na základě zákona, na základě zákona při 

ní také nutně přihlíží k dříve vyslovenému přání pacienta. V takovéto situaci se nabízí 

výklad, že v případě porušení dříve vysloveného přání při poskytování lékařské péče ze 

zákona lékař porušuje svou zákonnou povinnost, a to povinnost přihlédnout ke dříve 

vyslovenému přání dle § 36 odst. 2 zákona o zdravotních službách. Dochází proto u něj 

ke vzniku subjektivní odpovědnosti. 

 

Lékař se nicméně může setkat s dříve vysloveným přáním pacienta také v rámci péče 

poskytované smluvně (což bude druhý typ situace), a to pokud se bude jednat o 

hospitalizovaného pacienta, který v rámci své hospitalizace za účelem nějakého 

konkrétního zákroku nechá do zdravotnické dokumentace uvést také své dříve vyslovené 

přání, nebo o již dříve léčeného pacienta, který v rámci dlouhodobé (či preventivní) péče 

změní své stanovisko k poskytované péči (či se jej pouze rozhodne formulovat) a sepíše 

dříve vyslovené přání. V takové situaci je možné vést úvahu o druhu nastalé odpovědnosti 

ve dvou směrech – došlo-li k porušení dříve vysloveného přání v rámci smluvně 

poskytované péče, došlo tím tedy k porušení smlouvy o poskytování zdravotních služeb 

a ke vzniku smluvní, tedy objektivní odpovědnosti. Zároveň ale povinnost respektování 

dříve vysloveného přání pacienta vyplývá pro lékaře ze zákona o zdravotních službách 

(nehledě na to, zda lékař v daný okamžik poskytuje péči na základě zákona či na základě 

smlouvy), a tedy jeho nerespektování je porušením zákonné povinnosti. 

 

Pro zhodnocení a specifikaci těchto dvou možných pohledů na danou problematiku se 

podívejme na institut dříve vysloveného přání z pohledu závazkového práva. Nacházíme 

se tedy v situaci, kdy je péče poskytována na základě smlouvy o péči o zdraví. Pokud je 

dříve vyslovené přání sepisováno současně s hospitalizací pacienta ke konkrétnímu 

zákroku a tedy současně s uzavřením smlouvy o péči o zdraví (je pochopitelně otázkou, 

v jakém konkrétním okamžiku dochází ke vzniku smlouvy. Vzhledem k tomu, že tato 

smlouva bude nejspíše uzavřena konkludentně, tedy samotným jednáním, ze kterého je 

zřejmé, že mají strany v úmyslu smlouvu uzavřít, bude ke vzniku smlouvy docházet právě 

v okamžiku nástupu pacienta k hospitalizaci, podpisu souhlasu s hospitalizací a podpisu 

informovaného souhlasu s plánovaným zákrokem. Tento okamžik se bude současně 

shodovat s okamžikem, kdy má pacient první, a z hlediska účelnosti také nejspíše nejlepší 

možnost do zdravotnické dokumentace uvést své dříve vyslovené přání), bude třeba toto 

dříve vyslovené přání nejspíše považovat za součást této smlouvy, za určitou modifikaci 
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běžně uzavíraného typu smlouvy, která je provedena na základě pacientova přání. Pokud 

pak dojde k porušení takového dříve vysloveného přání, nabízí se výklad, že došlo 

k porušení smlouvy o péči o zdraví a tedy ke vzniku objektivní odpovědnosti. Obdobně 

bude třeba hodnotit situaci, kdy pacient sepsal své dříve vyslovené přání před zahájením 

léčby, tedy pokud je smlouva o péči o zdraví uzavírána až po vzniku dříve vysloveného 

přání, které tak bude nutné v rámci smlouvy o péči o zdraví reflektovat. 

 

Pacient nicméně může dříve vyslovené přání vyslovit také v průběhu hospitalizace nebo 

v průběhu dlouhodobě poskytované péče, při které není nutná hospitalizace. V takové 

chvíli tedy již je poskytována lékařská péče na základě uzavřené smlouvy o péči o zdraví 

a dříve vyslovené přání je vysloveno v průběhu poskytování této péče. Je evidentní, že 

dochází ke změně okolností u jedné ze smluvních stran (pacienta) a dochází také ke 

změně smlouvy, na základě níž je péče poskytována, tedy dříve vyslovené přání nutně 

musí být považováno za jednostrannou změnu takové smlouvy. Změna smlouvy je 

obecně možná pouze, pokud s takovou změnou souhlasí obě smluvní strany31. Zákon o 

zdravotních službách nicméně ukládá lékaři pacientovo dříve vyslovené přání respektovat 

a tedy stanoví, že tato jednostranná změna smlouvy musí být ze zákonných důvodů 

druhou stranou akceptována (obdobně, tedy jako na nucené přijetí změny smlouvy o péči 

o zdraví lékařem, či případně jako na nucené přijetí změny v rozsahu plnění z této 

smlouvy, lze pochopitelně hledět i na každý jiný způsob odmítnutí jakéhokoli dílčího 

úkonu lékařské péče pacientem). Pokud v takovém případě k respektování dříve 

vysloveného přání pacienta nedojde, je možné si vznik odpovědnosti vykládat různě. 

Mohlo se jednat o porušení povinnosti ze zákona, kdy lékař nerespektoval jednostrannou 

změnu smlouvy o péči o zdraví provedenou ze strany pacienta, ačkoli byl ze zákona nucen 

tuto změnu respektovat. Vzniklá odpovědnost tedy bude subjektivní.  Může se ale stejně 

tak jednat o porušení smluvní odpovědnosti, kdy ze zákona došlo ke změně smlouvy o 

péči o zdraví a lékař následně porušil toto nově vzniklé znění smlouvy, pak se tedy bude 

jednat o objektivní odpovědnost. 

 

                                                 
31 Smlouva je dvoustranný právní úkon a pro změnu jejího obsahu platí generální pravidlo obsažené v § 

1901 občanského zákoníku, tedy že „stranám je na vůli ujednat si změnu svých práv a povinností“. Jedná 

se o možnost stran, nikoli jedné strany, a současně občanský zákoník hovoří o ujednání, nikoli o 

jednostranném prohlášení. 
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Zároveň je možné dodržování dříve vysloveného přání považovat za součást poskytování 

péče podle § 4 odst. 5 zákona o zdravotních službách, tedy tzv. lege artis, která lékaři 

mimo jiné ukládá povinnost respektovat individualitu pacienta. Tato varianta nicméně na 

výše uvedených možnostech hodnocení jednotlivých situací a odpovědnosti z nich 

vzniklé ničeho nemění. Povinnost poskytovat péči lege artis je zákonnou povinností 

lékaře, současně je nicméně v případě poskytování péče na základě smlouvy o péči o 

zdraví součástí této smlouvy, neboť nebýt uzavření této smlouvy, nedošlo by v daném 

případě k poskytování zdravotních služeb a tedy ani ke vzniku povinnosti lékaře. 

Vyhodnocení odpovědnosti za porušení dříve vysloveného přání (a tedy péče lege artis) 

pak bude opět záviset na tom, zda dochází k poskytování péče na základě zákona či na 

základě smlouvy. 

 

Ať již ale budeme preferovat kterýkoli z výše uvedených výkladů a zhodnotíme 

z teoretického hlediska vzniklou odpovědnost jako subjektivní nebo jako objektivní, jak 

se dozvíme dále, na praxi nemá toto teoretické rozlišení žádný vliv a zavinění, jako jediná 

složka odpovědnosti která tyto dva typy rozlišuje, nebude třeba prokazovat ani v jednom 

případě. Při vzniku subjektivní odpovědnosti porušením zákona totiž bude docházet 

k presumpci zavinění alespoň ve formě nedbalosti.32 

5.2. Obecné předpoklady vzniku občanskoprávní odpovědnosti 

Civilněprávní teorie vyžaduje ke vzniku občanskoprávní odpovědnosti splnění 

následujících předpokladů: protiprávní jednání (někdy též protiprávní stav, nikoli ovšem 

v našem případě), vznik následku v podobě újmy, příčinná souvislost mezi protiprávním 

jednáním a vznikem újmy a případně též zavinění (pouze v případě vzniku subjektivní 

občanskoprávní odpovědnosti)33.  

5.2.1. Protiprávní jednání 

Prvním z nezbytných znaků občanskoprávní odpovědnosti je protiprávní jednání. 

V našem případě se takovým protiprávním jednáním myslí postup lékaře, který je 

                                                 
32 § 2911 občanského zákoníku 

33 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2016. s. 365. ISBN 978-80-7478-325-8. 
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v rozporu s dříve vysloveným přáním pacienta. Typicky se bude jednat o poskytnutí 

lékařské péče, která je dříve vysloveným přáním odmítána.  

 

Jak již bylo nastíněno, existují situace, kdy naopak lékař dříve vyslovené přání 

respektovat nesmí či nemusí. Kromě důvodů uvedených výše, které jsou primárně na 

straně pacienta (nedostatečný věk či svéprávnost, předpokladatelná změna názoru kvůli 

vývoji ve vědě) nebo samotného dříve vysloveného přání (vybízí k aktivnímu způsobení 

smrti, nesplňuje formální požadavky), lze uvažovat o takovém důvodu také na straně 

samotného lékaře.  

 

Lékař má možnost při poskytování lékařské péče uplatnit tzv. výhradu svědomí, která mu 

umožňuje nekonat to, co je v přímém rozporu s jeho svědomím či náboženským 

vyznáním. Je otázkou, zda by bylo možné tuto výhradu uplatnit přímo při nutnosti 

aplikace dříve vysloveného přání, neboť výhrada svědomí umožňuje lékaři odmítnout 

poskytnutí péče, nikoli její neposkytnutí, a proto spíše dojdeme k závěru, že to možné 

není. Z výhrady svědomí lze nicméně vyvodit právo lékaře pacienta ještě před zahájením 

lékařské péče k této péči vůbec nepřijmout, a tedy poskytnutí této péče pacientovi 

s podepsaným dříve vysloveným přáním odmítnout. Dle § 50 odst. 2 zákona o 

zdravotních službách totiž může lékař odmítnout poskytnutí zdravotních služeb, pokud 

by jejich poskytnutí odporovalo jeho svědomí nebo náboženskému vyznání. Pokud bude 

mít pacient, kterého lékař přijímá k provedení určitého medicínského zákroku, podepsané 

dříve vyslovené přání, a lékař si bude současně vědom toho, že existuje zvýšená 

pravděpodobnost, že právě při plánovaném zákroku dojde k situaci, ve které bude 

nezbytné toto dříve vyslovené přání aplikovat, lze dovodit, že lékař bude moci provedení 

předmětného zákroku odmítnout,34 pokud prohlásí, že odporuje jeho svědomí či 

náboženskému vyznání poskytnout předmětnou zdravotní službu pacientovi za situace 

existence předmětného dříve vysloveného přání, neboť jej tím vystavuje zvýšenému 

ohrožení života nebo zdraví a sebe nebezpečí, že bude nucen život nebo zdraví ohrozit. 

V takovém případě je poskytovatel (zjednodušeně řečeno nemocnice) povinen zajistit 

pacientovi jiného lékaře nebo jiného poskytovatele. 

                                                 
34 Jedná se o hypotetickou situaci, je otázkou, nakolik by v praxi bylo takové odmítnutí péče považováno 

za oprávněné. V teoretické rovině je nicméně možné jej z právní úpravy dovodit a jedná se nejspíš o jedinou 

uvážitelnou možnost lékaře, jak vlastní vůlí zamezit tomu, aby byl povinen dříve vyslovené přání aplikovat. 



30 

 

 

Zajímavou skutečností nicméně v souvislosti s dříve vysloveným přáním a výše 

uvedenou jedinou možností lékaře jak pacienta s dříve vysloveným přáním odmítnout je 

to, že lékař pacienta na základě výhrady svědomí odmítnout nemůže, pokud by 

odmítnutím došlo k poškození života nebo zdraví pacienta a poskytovatel není schopen 

zajistit pacientovi jiného lékaře. Mohla by tedy nastat situace, kdy lékař bude nucen 

pacienta ošetřit z důvodu vážné hrozící újmy na zdraví (lékař bude pacientovi poskytovat 

léčbu, která není dříve vysloveným přáním vyloučena), ačkoli jeho svědomí mu velí 

odmítnout tohoto pacienta respektive jej k léčbě vůbec nepřijmout, neboť lékař 

nesouhlasí s pacientem podepsaným dříve vysloveným přáním (které se vztahuje 

k jinému zákroku, než jaký bude lékař provádět) a zároveň si je lékař vědom skutečnosti, 

že v rámci prováděného zákroku by mohlo dojít ke komplikaci a nutné aplikaci tohoto 

dříve vysloveného přání. V takové situaci se lékař dostává do matové situace, neboť 

pokud při takto „vynuceném“ poskytování péče skutečně dojde k situaci předvídané 

v dříve vysloveném přání, je lékař nucen pacientovo dříve vyslovené přání v rámci své 

léčby aplikovat, ačkoli mu to jeho svědomí či náboženské vyznání neumožňuje. V této 

paradoxní situaci dochází ke střetu dvou základních lidských svobod, pacientovy svobody 

vůle s lékařovou svobodou svědomí, přičemž pacientova svoboda vůle se zdá mít pro 

zákonodárce větší hodnotu. 

5.2.2. Následek 

Druhým z obecných předpokladů vzniku občanskoprávní odpovědnosti je způsobený 

následek, tedy újma, a to ať již újma materiální, tedy škoda, nebo újma nemateriální.  

5.2.2.1. Materiální újma 

Materiální újmou bude veškeré zmenšení jmění pacienta, ke kterému dojde v souvislosti 

s nerespektováním jeho dříve vysloveného přání.35 Materiální újmou je primárně tzv. 

                                                 
35 BEZOUŠKA, Petr. § 2952 [Rozsah náhrady škody]. In: HULMÁK, Milan, Václav BEDNÁŘ, Petr 

BEZOUŠKA, Ludvík BOHMAN, Eva DOBROVOLNÁ, Tomáš DOLEŽAL, Štefan ELEK, Jiří 

HANDLAR, Bohumil HAVEL, Pavel HORÁK, Helena CHALOUPKOVÁ, Eva KABELKOVÁ, Petr 

KASÍK, Josef KOTÁSEK, Petr LIŠKA, Jiří MACEK, Dana ONDREJOVÁ, Jan PETROV, Vlastimil 

PIHERA, Dušan SEDLÁČEK, Pavel SEDLÁČEK, Markéta SELUCKÁ, Pavel SIMON, Lukáš 

SVOBODA, Ondřej TRUBAČ, Blanka VÍTOVÁ, Magdalena WAWERKOVÁ. Občanský zákoník VI. 
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skutečná škoda36, kterou budou v našem případě představovat zejména výdaje, které je 

třeba vynaložit na léčbu a zdravotnické pomůcky, které musí pacient užívat z důvodu 

zákroku, který byl proveden proti pacientově vůli vyjádřené v dříve vysloveném přání, a 

kvůli kterému se pacient dostal do stavu, který vyžaduje léčbu nebo užívání 

zdravotnických pomůcek. Jedná se o tzv. náklady spojené s péčí o zdraví, jejichž úhradu 

v rámci náhrady škody zakotvuje § 2960 občanského zákoníku. 

 

Další uvážitelnou materiální újmou pak bude ušlý zisk dle § 2952 občanského zákoníku. 

Jedná se o příjmy, o které pacient přišel v souvislosti s tím, že se z důvodu nerespektování 

jeho dříve vysloveného přání dostal do stavu, ve kterém není schopen provozovat 

výdělečnou činnost.  Problematikou se práce blíže zabývá v části týkající se odškodnění 

této újmy, tedy v kap. 6.1.1. 

5.2.2.2. Nemateriální újma 

Zajímavější a problematičtější otázkou je v oblasti zdravotnictví následek ve formě 

nemajetkové újmy. V případě porušení dříve vysloveného přání dochází kromě snížení 

jmění pacienta také k zásahu do jeho základních práv, jako je právo na soukromí, tělesnou 

a duševní integritu a autonomii vůle. Současně je pacientovi protiprávným postupem 

způsobována bolest, případně i jiné duševní útrapy, přičemž za veškerý tento způsobený 

diskomfort je třeba pacienta odškodnit. 

 

Nemajetková újma je v případě porušení přirozených práv pacienta nahrazována na 

základě § 2956 občanského zákoníku, a to přiměřeným zadostiučiněním dle § 2951 odst. 

2 občanského zákoníku. Neoprávněný zásah do tělesné integrity, jak tomu může být při 

léčebném zákroku v rozporu s dříve vysloveným přáním, pak může být klasifikován např. 

jako ublížení na zdraví, kdy dle § 2958 občanského zákoníku bude škůdce (v našem 

případě lékař) povinen nahradit vytrpěnou bolest, případně i ztížení společenského 

                                                 
Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014. ISBN 

978-80-7400-287-8. Dostupné též online na <www.beck-online.cz > 

36 Srov. VOJTEK, Petr. § 2952. In: ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník: 

komentář. Svazek VI. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). s. 1088. ISBN 

978-80-7478-630-3. 

http://www.beck-online.cz/
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uplatnění. Dle ustanovení § 2956 občanského zákoníku bude třeba nahradit poškozenému 

pacientovi i veškeré způsobené duševní útrapy.37  

 

Pojem duševní útrapy v kontextu porušení dříve vysloveného přání může nabízet prostor 

pro mnohem vyhrocenější a emotivnější debatu, než je pouhé odškodňování již v našem 

právním prostředí zažitého bolestného a ztížení společenského uplatnění. Je totiž 

přípustné považovat za negativní následek nerespektování základních práv, a tedy za 

duševní útrapy pacienta, samotné zdraví, či dokonce život? Je případně možné za zlepšení 

zdravotního stavu či zachování života přiznat pacientovi odškodnění?38 Pokud 

nerespektuji něčí dříve vyslovené přání a zachráním mu tím život, může pacient tento 

stav, tedy samotnou skutečnost že žije, považovat za újmu. Pacient nechtěl žít, život pro 

něj ztratil hodnotu, a tedy život považuje za ryzí utrpení, které bylo způsobeno porušením 

zákona, resp. smlouvy ze strany lékaře. Proto by měl být lékař povinen tento neblahý 

následek, tedy život, pacientovi nahradit. Je takový myšlenkový postup vůbec 

akceptovatelný? 

 

Při pohledu do občanského zákoníku (a nejen do něj, ale také do všech ostatních právních 

předpisů, judikatury i doktríny) dojdeme nutně k závěru, že minimálně v českém právním 

prostředí takový postup možný není. § 2956 nám totiž říká, že: „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.“ Nesmíme se nechat zmást větou 

z komentáře k tomuto ustanovení, která říká: „Účelem pravidla je zajistit, aby se při 

porušení přirozeného práva člověka dostalo poškozenému plné nápravy jakékoli újmy, 

která mu vznikne.“39 Je nezbytné držet se slov zákona, který nás dovede k jasnému závěru, 

                                                 
37 K samotné náhradě škody a nemateriální újmy viz dále kap. 6.1. 

38 Myšlenka skutečně cílí výhradně na odškodnění za následek porušení lékařovy povinnosti, kterým je 

samotný život či zlepšení zdravotního stavu. Skutečnost, že je nutné pacienta odškodnit za chybný postup 

lékaře v podobě nerespektování dříve vysloveného přání a porušení práv jako je zásah do tělesné a duševní 

integrity je evidentní, nesporná a v této práci také blíže rozebírána. 

39 BEZOUŠKA, Petr. § 2956 [Následek porušení přirozeného práva člověka]. In: HULMÁK, Milan, 

Václav BEDNÁŘ, Petr BEZOUŠKA, Ludvík BOHMAN, Eva DOBROVOLNÁ, Tomáš DOLEŽAL, 

Štefan ELEK, Jiří HANDLAR, Bohumil HAVEL, Pavel HORÁK, Helena CHALOUPKOVÁ, Eva 

KABELKOVÁ, Petr KASÍK, Josef KOTÁSEK, Petr LIŠKA, Jiří MACEK, Dana ONDREJOVÁ, Jan 
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že k plnému odčinění jakékoli újmy způsobené pacientovi skutečně dojít nemůže 

(nehledě na to, že z logiky věci nepřipadá u nemajetkové újmy v úvahu náprava újmy, 

jak uvádí komentář, ale její odčinění, tedy satisfakce za ni), neboť ačkoli může někdo 

případně považovat v dané situaci život za újmu, odčinění takové újmy se mu nedostane. 

Důvod je prostý, právně vynutitelné odškodnění nemajetkové újmy vzniká pouze, pokud 

dojde k zásahu do nějakého (v tomto případě přirozeného) práva poškozeného. Pokud se 

v rámci této úvahy zaměřujeme na možnost považovat za újmu život či zlepšení 

zdravotního stavu, musíme pro možnost odškodnění takové újmy hledat v právním řádu 

odpovídající právo, které by muselo být porušeno, aby mohlo k odškodnění újmy 

v podobě života či zlepšení zdravotního stavu dojít. 

 

Po prolistování prvních 654 paragrafů občanského zákoníku, tedy jeho první části, na 

kterou odkazuje právě ustanovení § 2956, nalezneme sice nemálo přirozených práv, která 

jsou zde chráněna, a za jejichž porušení je tedy možné být odškodněn, nicméně nic jako 

právo na smrt (které by tedy logicky muselo být porušeno, pokud by docházelo 

k odškodnění pacienta za skutečnost, že žije40) ani právo na zhoršení zdravotního stavu 

zde nenalezneme. Taková práva není možné nalézt v žádném českém (ani v žádném 

evropském, ba dokonce ani v žádném běžně dostupném světovém) právním předpise, což 

může samo o sobě evokovat myšlenku paternalistického zdravotnictví, kde pacient de 

facto nerozhoduje o svém vlastním osudu. Výše vyvozený závěr, že není možné dle 

českého právního řádu nahradit pacientovi újmu ve formě života či zlepšení zdravotního 

stavu, může navíc budit rozhořčení, neboť se jedná o myšlenku v určitém smyslu 

nelogickou – pokud způsobím pro někoho neblahý následek porušením své povinnosti, 

měl bych být povinen mu vzniklé utrpení nahradit, ať je již tímto utrpením cokoli, 

                                                 
PETROV, Vlastimil PIHERA, Dušan SEDLÁČEK, Pavel SEDLÁČEK, Markéta SELUCKÁ, Pavel 

SIMON, Lukáš SVOBODA, Ondřej TRUBAČ, Blanka VÍTOVÁ, Magdalena WAWERKOVÁ. Občanský 

zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 

2014. ISBN 978-80-7400-287-8. Dostupné též online na <www.beck-online.cz > 

40 Zde uvedený názor, že by mělo dojít k odškodnění pacienta za to, že žije, samozřejmě nemá žádný vliv 

na skutečnost, že pacient by měl být (a dle českého práva také, na rozdíl od odškodnění za skutečnost, že 

žije, může být) odškodněn za zásahy do jeho jiných práv, jako např. právo na tělesnou a duševní integritu. 

Pro tuto úvahu se nicméně soustředíme výlučně na život (či zlepšený zdravotní stav) jako následek nějakého 

protiprávního jednání. Porušení jiných práv pacienta je řešeno na začátku této kapitoly a bude blíže 

rozebráno v části týkající se náhrady újmy. 

http://www.beck-online.cz/
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v konkrétním případě třeba i život nebo zdraví. Je nicméně nutné uvědomit si, že pokud 

by český zákonodárce chtěl přiznat pacientovi možnost náhrady újmy ve formě života, a 

tedy zároveň přiznat absolutní autonomii vůle v podobě práva na smrt, musel by 

nevyhnutelně legalizovat eutanázii41. Za současné právní situace ale pacientovi nikdo za 

skutečnost, že přežil, žádnou náhradu neposkytne. Pacient se prozatím musí spokojit 

s přiměřeným zadostiučiněním za porušení přirozených práv, která mu právní řád České 

republiky, resp. první část občanského zákoníku, přiznávají, a s odškodněním veškerých 

duševních útrap, tedy např. s bolestným a náhradou za snížení společenského uplatnění. 

5.2.2.2.1. Žaloby wrongful life a wronful birth 

Otázka nastíněná výše, tedy zda je možné život sám o sobě považovat za újmu, je sice 

v českém právu v současné době prakticky nepřípustná (není možné získat odškodnění za 

samotný život, pouze za pochybení lékaře v podobě zásahu do práv pacienta, jako je např. 

právo na tělesnou a duševní integritu, autonomie vůle atd.), je ovšem současně základní 

otázkou žalob známých po celém světě jako žaloby „wrongful life“ a „wrongful birth“ 

(případně také „wrongful conception“ či „wrongful pregnancy“). Proto je v souvislosti 

s nastíněným dilematem vhodné přiblížit si, nad rámec tématu této diplomové práce, také 

diskuzi vedenou v souvislosti s těmito žalobami, neboť princip této diskuze je shodný 

s problematikou odškodnění za nerespektování dříve vysloveného přání (z logiky věci se 

tato diskuze bude týkat pouze dříve vyslovených přání typu DNR, tedy takových dříve 

vyslovených přání, jejichž respektování znamená smrt pacienta) – je tedy možné 

poskytnout odškodnění za samotný život? Je nutné vždy považovat život, tedy existenci, 

za větší hodnotu než smrt, tedy neexistenci? Nebo je možné říci, že život v určité formě 

způsobuje jeho nositeli takovou míru utrpení, že by pro něj samotného bylo lépe vůbec 

neexistovat, tedy zemřít (v případě dříve vysloveného přání), nebo se vůbec nenarodit (v 

případě žalob wrongful life a wrongful birth)? 

 

V případě žaloby wrongful birth došlo k narození dítěte, které se na základě přání a 

jednání rodičů narodit nemělo, ovšem pochybením zdravotnického pracovníka či jiné 

                                                 
41 Nutno říci, že tento scénář není absolutně nereálný. V poslanecké sněmovně je nyní pod číslem 

sněmovního tisku 820 návrh zákona o důstojné smrti (stav sněmovního tisku č. 820. [cit. 10.02.2017] 

Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=820>), je tedy vidět, že legalizace eutanázie 

není v České republice absolutně mrtvým tématem. V budoucnu se tedy snad můžeme těšit na nové právo, 

tedy právo na smrt.  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=820
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osoby (např. výrobce antikoncepce atd.) se narodilo – např. v případu Emeh v Kensington 

and Chelsea and Westminster Area Health Authority42 z roku 1984 došlo k chybnému 

provedení sterilizace ženy, která následně otěhotněla. V případu Hardman v Amin43 

z roku 2000 pak lékař nediagnostikoval napadení plodu virem rubeoly, který dítěti 

způsobil závažná postižení. Pokud by rodiče o infekci a jejích rizicích věděli, podstoupila 

by matka přerušení těhotenství. Rodiče v případě žaloby wrongful birth žalují na náhradu 

újmy způsobené tím, že se jim narodilo dítě, které není chtěné, a často (ne však vždy) se 

narodí postižené. 

 

Žaloba wrongful life je pak žalobou samotného dítěte, které se narodilo s nějakým 

(většinou velmi závažným) postižením, způsobeným právě chybou zdravotnického 

pracovníka (či jiné osoby, která zapříčinila většinou také narození dítěte), velmi často 

právě za okolností uvedených u žaloby wrongful birth. Dítě žaluje tuto chybující osobu 

(případně dokonce své rodiče) a snaží se domoci odškodnění za skutečnost, že žije a musí 

snášet bolest a útrapy, které mu život s postižením přináší. 

 

Problematika žalob wrongful life a wrongful birth je složitá, budí četné otázka na úrovní 

morální, filozofické i právní a její rozpracování by vyžadovalo rozhodně větší rozsah 

textu. Pro téma této diplomové práce nicméně postačí přiblížit si dosavadní názor 

zahraniční judikatury na nastíněné otázky, tedy zda je možné odškodnit osobu za 

samotnou skutečnost, že žije, případně zda je možné odškodnit rodiče za to, že žije jejich 

dítě. 

 

                                                 
42 MCINERNEY, Joanne. To Be or Not to Be Born- Wrongful Birth and Wrongful Life Actions. Law Society 

2011. Able Solicitors & Notary Public. [cit. 04.04.2017]. Dostupné z: <http://www.ablesolicitors.ie/to-be-

or-not-to-be-born-wrongful-birth-and-wrongful-life-actions/>. 

43 FARG, Suzanne. Recovering damages in wrongful life cases. Personal Injury Law Journal. September 

2014. Publikováno 26.09.2014. [cit. 04.04.2017] Dostupné 

z: <https://www.kingsleynapley.co.uk/resources/download/159/recovering-damages-in-wrongful-life-

cases.pdf.> 

http://www.ablesolicitors.ie/to-be-or-not-to-be-born-wrongful-birth-and-wrongful-life-actions/
http://www.ablesolicitors.ie/to-be-or-not-to-be-born-wrongful-birth-and-wrongful-life-actions/
https://www.kingsleynapley.co.uk/resources/download/159/recovering-damages-in-wrongful-life-cases.pdf
https://www.kingsleynapley.co.uk/resources/download/159/recovering-damages-in-wrongful-life-cases.pdf
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Judikatura zahraničních soudů k této problematice, zejména pak soudů britských44, je 

relativně četná a je nutné jí přiznat určitý moderní přístup (ve smyslu klientského přístupu 

ke vztahu lékaře a pacienta). Jako příklad je možné uvést případ McFarlene v Tayside 

Health Board45 z roku 1999, ve kterém byla rodičům, resp. matce, přiznána náhrada za 

bolest, duševní útrapy a náklady spojené s porodem i přes to, že se dítě, byť nechtěné, 

narodilo zdravé. Současně ale nebyla přiznána náhrada související s další výchovou a péčí 

o dítě a již vůbec nebyla přiznána náhrada za samotný život dítěte, neboť dítě bylo v tomto 

judikátu výslovně označeno jako požehnání a odškodnění za jeho samotnou existenci by 

tedy bylo nemorální. 

 

Pro ilustraci možné výše přiznaného odškodnění lze uvést nedávný (rozsudek 

prvostupňového soudu vydán v roce 2013, rozsudek odvolacího soudu v roce 2015) 

Washingtonský případ Brock M. Wuth and Rhea K. Wuth v. Valley Medical Center 

Laboratory Corporation of America46, ve kterém bylo rodičům dítěte a dítěti (podány byly 

obě žaloby, tedy wrongful life i wrongful birth) přiznáno odškodnění v celkové výši 50 

milionů amerických dolarů. V této věci nebyla chybou laboratorních pracovníků 

v těhotenství odhalena závažná genetická vada plodu, přičemž pokud by tato vada 

odhalena byla, podstoupila by matka přerušení těhotenství. Soud pro určení výše 

odškodnění bral jako újmu v potaz budoucí životní náklady dítěte (s danou genetickou 

vadou velmi vysoké) a také sníženou kvalitu života rodičů a extrémní stres, který 

v souvislosti s narozením a péčí o jejich dítě zažívají, zejména v souvislosti s tím, že si 

rodiče byli vědomi skutečnosti, že šance na narození zdravého dítěte je u nich pouze 50%, 

                                                 
44 V některých státech, např. v Austrálii, vůbec není připuštěna možnost tohoto typu žalob (ALLAN, Sonia. 

Wrongful Life. Health Law Center. 2016. [cit. 04.04.2017] Dostupné z: 

<http://www.healthlawcentral.com/pregnancy-birth/wrongful-life/ >). 

45 MCINERNEY, Joanne. To Be or Not to Be Born- Wrongful Birth and Wrongful Life Actions. Law Society 

2011. Able Solicitors & Notary Public. [cit. 04.04.2017]. Dostupné z: <http://www.ablesolicitors.ie/to-be-

or-not-to-be-born-wrongful-birth-and-wrongful-life-actions/>. 

46 Rozsudek Court of Appeals of Washington č. 71497-0-I ze dne 04.06.2015, [cit. 04.04.2017]. dostupný 

z: <https://www.lexisnexis.com/clients/wareports/> ; JOHNSON, Ben. Jury awards couple $50 million in 

„wrongful birth“ lawsuit. Life Site News. Publikováno 16.12.2013. [cit. 04.04.2017]. Dostupné z < 

https://www.lifesitenews.com/news/jury-awards-couple-50-million-in-wrongful-birth-lawsuit > 

 

http://www.healthlawcentral.com/pregnancy-birth/wrongful-life/
http://www.ablesolicitors.ie/to-be-or-not-to-be-born-wrongful-birth-and-wrongful-life-actions/
http://www.ablesolicitors.ie/to-be-or-not-to-be-born-wrongful-birth-and-wrongful-life-actions/
https://www.lexisnexis.com/clients/wareports/
https://www.lifesitenews.com/news/jury-awards-couple-50-million-in-wrongful-birth-lawsuit
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a proto podstupovala matka v těhotenství předmětný genetický test, který byl ovšem 

proveden nedostatečně a genetickou vadu proto neodhalil. 

 

Je zřejmé, že je možné domoci se (mnohdy dokonce velmi vysokého) odškodnění 

spojeného s nechtěným životem (v případě wrongful life a wrongful birth žalob konkrétně 

s nechtěným životem dítěte), nicméně dochází k odškodnění vždy souvisejících nákladů 

či újmy – újma v podobě bolesti či snížené kvality života pečujících osob, škoda v podobě 

nutných léčebných výdajů atd. Nikdy ale nedochází k odškodnění člověka (v tomto 

případě dítěte narozeného s postižením) za samotnou skutečnost, že žije. 

 

Tento přístup je ještě více patrný v některých kontinentálních právních kulturách. Např. 

v Německu judikatura nejvyšších soudů konstantně proklamuje, že dítě (a jeho život) není 

možné považovat za újmu a striktně přiznává náhradu výhradně nákladů vzniklých 

v souvislosti s výživou dítěte.47 Rakušané jsou v tomto smyslu ještě konzervativnější a 

dlouhodobě přiznávají náhradu nákladů související s výživou dítěte pouze v situaci, kdy 

tyto náklady působí rodině „zcela mimořádnou, výjimečnou zátěž“48. 

 

Zajímavá je situace ve Francii, kde byl v návaznosti na judikát přiznávající odškodnění 

dítěti v žalobě wrongful life výslovně uzákoněn zákaz tohoto typu žalob49. Článek L114-

5 zákoníku o sociální činnosti a o rodině50 totiž říká, že nikdo nesmí mít prospěch z újmy 

způsobené mu pouhou skutečností, že se narodil51.  

                                                 
47 ŠUSTEK, Petr, Tomáš HOLČAPEK a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016. s. 

442-444. ISBN 978-80-7552-321-1.  

48 ŠUSTEK, Petr, Tomáš HOLČAPEK a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016. s. 

444. ISBN 978-80-7552-321-1. 

49 ŠUSTEK, Petr, Tomáš HOLČAPEK a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016. s. 

447-448. ISBN 978-80-7552-321-1. 

50 Code de l´action sociale et des familles, dostupný z: 

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=037798F25D478B95B5B7268713DF9CFD.tp

dila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20170418 >, [cit. 18.04.2017]. 

51 V originále „Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance“, původně čl. 1 zákona 

o právech nemocných a o kvalitě zdravotnického systému (Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux 

droits des malades et a la quantité du systeme de santé, dostupný z: 

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E139EEB23DF4EFC0ED83E56389ABE4B6.

tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000227015&dateTexte=20161101 >), [cit. 18.04.2017]. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=037798F25D478B95B5B7268713DF9CFD.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20170418
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=037798F25D478B95B5B7268713DF9CFD.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20170418
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E139EEB23DF4EFC0ED83E56389ABE4B6.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000227015&dateTexte=20161101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E139EEB23DF4EFC0ED83E56389ABE4B6.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000227015&dateTexte=20161101
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Je tedy možné uzavřít, že každý život má větší hodnotu, než neexistence, byť jeho 

samotný nositel může být v určitý okamžik opačného názoru. Respektive, a to je asi 

přesnější závěr, dosud se neobjevil člověk, u nějž by soud zhodnotil, že jeho život nemá 

žádnou hodnotu a bylo by pro něj samotného lepší nebýt. 

5.2.3. Příčinná souvislost 

Obligatorním znakem občanskoprávní odpovědnosti je také kauzální nexus, tedy v našem 

případě příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním lékaře (porušením dříve 

vysloveného přání) a újmou na straně pacienta. Příčinnou souvislost definuje judikatura 

následujícím způsobem: „O vztah příčinné souvislosti se jedná, vznikla-li škoda 

následkem porušení právní povinnosti škůdce či právem kvalifikované okolnosti, tedy je-

li jeho jednání a škoda ve vzájemném poměru příčiny a následku, a tudíž je-li doloženo, 

že nebýt protiprávního úkonu (škodné události), ke škodě by nedošlo. Byla-li příčinou 

vzniku škody jiná skutečnost, odpovědnost za škodu nenastává; příčinou škody může být 

jen ta okolnost, bez jejíž existence by škodný následek nevznikl. Přitom nemusí jít o 

příčinu jedinou, nýbrž stačí, jde-li o jednu z příčin, která se podílí na nepříznivém 

následku, o jehož odškodnění jde, a to o příčinu podstatnou. Je-li příčin, které z časového 

hlediska působí následně (jde o tzv. řetězec postupně nastupujících příčin a následků), 

více, musí být jejich vztah ke vzniku škody natolik propojen, že již z působení prvotní 

příčiny lze důvodně dovozovat věcnou souvislost se vznikem škodlivého následku.“52 

 

Často je ke slyšení názor, že příčinná souvislost je v civilních sporech mezi lékařem a 

pacientem o náhradu škody vůbec nejtěžší na prokázání a že na prokázání této složky 

občanskoprávní odpovědnosti škůdce pohoří před soudem při dokazování svého nároku 

většina poškozených, neboť komplikovanost lidského organizmu často nedovoluje 

s jistotou určit, jakým konkrétním zásahem nebo biologickým pochodem byla předmětná 

újma způsobena.53 

                                                 
52 Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 25 Cdo 1437/2006 ze dne 20.03.2008 

53 Např. HAMANOVÁ, Lucie. Prokazování příčinné souvislosti ve sporech o náhradu škody na zdraví 

způsobenou postupem lékaře non lege artis. Časopis zdravotnického práva a bioetiky, č. 1, 2011. [cit. 

25.03.2017] Dostupné z: 

<http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/3>; DROBIŠ, Zbyněk. 

Náhrada škody na zdraví a otázka příčinné souvislosti. EPRAVO.CZ. Publikováno 16.07.2012. [cit. 

http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/3
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Prokazování příčinné souvislosti v našem specifickém případě porušení dříve 

vysloveného přání bude obdobné v případě materiální i nemateriální újmy. Při 

prokazování příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním a újmou pacienta situaci 

komplikuje skutečnost, že je velká pravděpodobnost, že při nerespektování dříve 

vysloveného přání bude po poskytnutí lékařské péče zdravotní stav pacienta lepší, než při 

jeho respektování (vycházíme-li z toho, že zákrok, který pacient odmítá, bude proveden 

lege artis, a tedy jediným porušením lékařových povinností bude neaplikování dříve 

vysloveného přání. Předpokládáme tedy, že lékařská péče, v případě jejího poskytnutí, 

zlepší pacientův zdravotní stav. Neposkytnutí péče pak stav zhorší nebo nezlepší). 

V případě materiální újmy (tedy náklady na léčbu a ušlý zisk, případně další škoda) je 

možné očekávat, že tato materiální újma bude při respektování dříve vysloveného přání 

vyšší, než v případě jeho nerespektování54. Tato skutečnost zkomplikuje dokazování 

příčinné souvislosti mezi nerespektováním dříve vysloveného přání a vzniklou škodou, 

neboť v případě že by k porušení povinnosti (tedy k nerespektování přání) nedošlo, 

vznikla by škoda (tedy náklady na léčbu a ušlý zisk) také a dokonce větší. Aby škoda 

                                                 
25.03.2017] Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/nahrada-skody-na-zdravi-a-otazka-pricinne-

souvislosti-84097.html>; DOLEŽAL, Adam, DOLEŽAL, Tomáš. Prokazování příčinné souvislosti 

v medicínsko-právních sporech. [cit. 25.03.2017] Dostupné z: 

<http://www.academia.edu/6040323/Problematika_prokazov%C3%A1n%C3%AD_p%C5%99%C3%AD

%C4%8Dinn%C3%A9_souvislosti_v_medic%C3%ADnsko-_pr%C3%A1vn%C3%ADch_sporech_1>; 

BEZOUŠKA, Petr. § 2913 [Porušení smluvní povinnosti]. In: HULMÁK, Milan, Václav BEDNÁŘ, Petr 

BEZOUŠKA, Ludvík BOHMAN, Eva DOBROVOLNÁ, Tomáš DOLEŽAL, Štefan ELEK, Jiří 

HANDLAR, Bohumil HAVEL, Pavel HORÁK, Helena CHALOUPKOVÁ, Eva KABELKOVÁ, Petr 

KASÍK, Josef KOTÁSEK, Petr LIŠKA, Jiří MACEK, Dana ONDREJOVÁ, Jan PETROV, Vlastimil 

PIHERA, Dušan SEDLÁČEK, Pavel SEDLÁČEK, Markéta SELUCKÁ, Pavel SIMON, Lukáš 

SVOBODA, Ondřej TRUBAČ, Blanka VÍTOVÁ, Magdalena WAWERKOVÁ. Občanský zákoník VI. 

Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014. ISBN 

978-80-7400-287-8. Dostupné též online na <www.beck-online.cz > 

54 Jedná se samozřejmě o zjednodušený a generalizovaný pohled na věc a to jednak z důvodu, že při 

poskytnutí péče může dojít ke komplikacím, které nakonec vedou ke zhoršení stavu pacienta, jednak 

z důvodu, že náklady pacienta se mohou zvýšit i úspěšným poskytnutím péče. Principem a účelem 

poskytnutí zdravotní péče je nicméně zlepšení zdravotního stavu pacienta, v souvislosti s čímž pacient 

může principiálně často očekávat zvýšení výdělečné schopnosti (myšleno oproti stavu kdy by léčbu 

nepodstoupil) i snížení nákladů na jeho léčbu. Toto se samozřejmě liší případ od případu, nicméně pro 

účely této práce pracujeme s tímto zjednodušeným pojetím. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/nahrada-skody-na-zdravi-a-otazka-pricinne-souvislosti-84097.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/nahrada-skody-na-zdravi-a-otazka-pricinne-souvislosti-84097.html
http://www.academia.edu/6040323/Problematika_prokazov%C3%A1n%C3%AD_p%C5%99%C3%AD%C4%8Dinn%C3%A9_souvislosti_v_medic%C3%ADnsko-_pr%C3%A1vn%C3%ADch_sporech_1
http://www.academia.edu/6040323/Problematika_prokazov%C3%A1n%C3%AD_p%C5%99%C3%AD%C4%8Dinn%C3%A9_souvislosti_v_medic%C3%ADnsko-_pr%C3%A1vn%C3%ADch_sporech_1
http://www.beck-online.cz/
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způsobená pacientovi nerespektováním dříve vysloveného přání byla větší, než náklady, 

které by musel vynaložit v případě jeho respektování, muselo by buď respektování dříve 

vysloveného přání vést ke smrti pacienta, nebo by porušení dříve vysloveného přání 

muselo být spojeno s jiným non lege artis postupem lékaře, s jiným lékařovým 

pochybením. Tato úvaha je nicméně generalizovaná a prokazování příčinné souvislosti 

bude záviset na konkrétní situaci a podmínkách, ve kterých se bude pacient nacházet. 

Poškozený pacient každopádně bude muset prokázat, že pokud by bylo jeho dříve 

vyslovené přání respektováno, vzniklé náklady by nemusel vynaložit a ušlý zisk by mu 

neušel, což bude z výše uvedených důvodů nejspíše poměrně náročné. 

 

Obdobná situace nastává také v případě újmy nemateriální, tedy náhrady za vytrpěnou 

bolest, snížení společenského uplatnění a jiných. Pokud vycházíme z uvedených 

předpokladů, tedy že provedení lékařské péče zlepší pacientův zdravotní stav, je stejně 

jako v případě materiální újmy komplikací, že pokud by v daném případě k respektování 

dříve vysloveného přání došlo, je pravděpodobné, že by nemateriální újma pacienta byla 

větší. Ze strany lékaře (resp. poskytovatele) by proto mělo být v řízení tvrzeno, že 

příčinná souvislost mezi nerespektováním dříve vysloveného přání a vzniklou 

nemateriální újmou není dána, neboť v případě respektování dříve vysloveného přání by 

újma vznikla také a ještě větší. U nemajetkové újmy toto nemusí být v krátkodobém 

horizontu patrno tak dobře, jako u újmy majetkové, neboť při neprovedení lékařského 

zákroku nedojde v daný okamžik k bolesti s ním související a možná ani k ostatním 

nemateriálním útrapám a tedy se může zdát, že neprovedení zákroku naopak pacienta 

nemateriální újmy ušetří. V dlouhodobém hledisku je nicméně pravděpodobné, že 

pacient, který se nepodrobí léčbě, bude trpět více (za předpokladu, že účelem léčby je 

zlepšení pacientova zdravotního stavu a současně za předpokladu, že k tomuto 

očekávanému zlepšení dojde). Opět se ale jedná o generalizované pojetí, neboť 

prokazování příčinné souvislosti je více než prokazování ostatních náležitostí 

občanskoprávní odpovědnosti závislé na konkrétních okolnostech případu. 

 

Jediná varianta nemateriální újmy, u níž může prokazování příčinné souvislosti sotva činit 

nějaký problém, je újma na cti způsobená zásahem do integrity pacienta a 

nerespektováním jeho vůle. Je evidentní, že pokud došlo k neoprávněnému zásahu do 

integrity pacienta proti jeho vůli a tento se cítí být ukřivděn právě tímto zásahem, příčinná 

souvislost je bez dalšího dána.  
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5.2.4. Zavinění 

Jak již bylo nastíněno výše, zavinění, neboli vnitřní vztah subjektu ke způsobené újmě, 

dělíme obecně na zavinění ve formě úmyslu a zavinění ve formě nedbalosti.55 Úmyslné 

jednání je pak takové jednání, kdy subjekt předpokládal, že svým jednáním způsobí 

nastalou újmu a tuto újmu způsobit chtěl (přímý úmysl), nebo takové, kdy subjekt věděl, 

že k újmě dojít může a pro případ, že k ní dojde, byl s takovým následkem svého jednání 

srozuměn (nepřímý úmysl).56 Nedbalostním jednáním pak bude taková situace, kdy 

subjekt nevěděl, že k újmě dojít může, ačkoli to vědět měl a mohl (nevědomá nedbalost), 

nebo věděl, že k újmě dojít může, ale bezdůvodně předpokládal, že k této újmě nedojde 

(vědomá nedbalost)57. 

 

Jak je uvedeno v kap. 5.1., zavinění je složkou pouze subjektivní odpovědnosti, v případě 

objektivní odpovědnosti tedy prokazováno být nemusí. Zákonodárce nicméně usnadnil 

pozici také poškozenému v případě porušení zákonné povinnosti škůdce, kdy na základě 

§ 2911 občanského zákoníku je v takovém případě presumováno zavinění ve formě 

nedbalosti. Pro účely nerespektování dříve vysloveného přání se tedy otázkou zavinění 

nemusíme vůbec zabývat, neboť zavinění lékaře nebude v civilním sporu o náhradu újmy 

způsobené nerespektováním dříve vysloveného přání ze strany poškozeného 

prokazováno. Vzhledem k tomu, že presumpce nedbalosti dle § 2911 občanského 

                                                 
55 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2016. s. 356. ISBN 978-80-7478-325-8. 

56 BEZOUŠKA, Petr. § 2909 [Porušení dobrých mravů]. In: HULMÁK, Milan, Václav BEDNÁŘ, Petr 

BEZOUŠKA, Ludvík BOHMAN, Eva DOBROVOLNÁ, Tomáš DOLEŽAL, Štefan ELEK, Jiří 

HANDLAR, Bohumil HAVEL, Pavel HORÁK, Helena CHALOUPKOVÁ, Eva KABELKOVÁ, Petr 

KASÍK, Josef KOTÁSEK, Petr LIŠKA, Jiří MACEK, Dana ONDREJOVÁ, Jan PETROV, Vlastimil 

PIHERA, Dušan SEDLÁČEK, Pavel SEDLÁČEK, Markéta SELUCKÁ, Pavel SIMON, Lukáš 

SVOBODA, Ondřej TRUBAČ, Blanka VÍTOVÁ, Magdalena WAWERKOVÁ. Občanský zákoník VI. 

Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014. ISBN 

978-80-7400-287-8. Dostupné též online na <www.beck-online.cz > 

57 ŠKÁROVÁ, Marta. § 420 [Škoda]. In: ŠVESTKA, Jiří, Jiří SPÁČIL, Marta ŠKÁROVÁ, Milan 

HULMÁK, Karel ELIÁŠ, Jiří NYKODÝM, Marek NOVOTNÝ, Michal KRÁLÍK, Jiří MIKEŠ, Roman 

FIALA, Jan DVOŘÁK, Oldřich JEHLIČKA, Petr LIŠKA, Petr LAVICKÝ, Jiří MACEK, Jan PŘIB, Jiří 

HANDLAR, Markéta SELUCKÁ. Občanský zákoník I, II. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 

2009. ISBN 978-80-7400-108-6. dostupné též online na <www.beck-online.cz > 

http://www.beck-online.cz/
http://www.beck-online.cz/
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zákoníku je formulována jako vyvratitelná domněnka, bude nicméně ze strany lékaře 

možné snažit se prokázáním opaku tuto domněnku vyvrátit58.  

5.3. Subjekt odpovědnosti 

Zásadní praktickou otázkou, pokud bude pacient uplatňovat nárok na náhradu škody nebo 

nemateriální újmy je, proti komu má tento nárok uplatňovat, tedy komu vznikla 

občanskoprávní odpovědnost za následky vzniklé porušením jeho dříve vysloveného 

přání. V úvahu přichází několik variant, resp. subjektů, které se s pacientem v průběhu 

jeho léčby v souvislosti s dříve vysloveným přáním setkávají, a to zejména ošetřující 

lékař. Pokud se budeme držet dikce zákona, musíme zde operovat s pojmy poskytovatel 

zdravotních služeb a zdravotnický pracovník, které jsou blíže vysvětleny dále. Nesmíme 

také zapomenout na lékaře, který pacientovi poskytl nezbytné poučení, které je 

obligatorní součástí dříve vysloveného přání, pokud se jedná o dříve vyslovené přání dle 

§ 36 odst. 3 zákona o zdravotních službách. 

5.3.1. Odpovědnost poskytovatele lékařských služeb 

Přímo § 36 odst. 2 zákona o zdravotních službách zakotvuje povinnost poskytovatele brát 

zřetel na dříve vyslovené přání („Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené přání 

pacienta…“). Vzhledem k tomu, že uvedené ustanovení ukládá povinnost poskytovateli, 

je zřejmé, že při porušení této povinnosti je nutné dovozovat odpovědnost právě 

poskytovatele. Poskytovatel je také dle § 2636 odst. 1 občanského zákoníku stranou 

smlouvy o péči o zdraví, na základě níž je péče poskytována.  

 

Dle § 2 zákona o zdravotních službách se poskytovatelem rozumí osoba, která má 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb, a to jak fyzická tak i právnická osoba. Je 

tedy zřejmé, že poskytovatelem není každý lékař, ale pouze ten, který získal příslušné 

oprávnění a je tedy způsobilý k výkonu zdravotnického povolání samostatně59. Samotný 

zákon o zdravotních službách však umožňuje poskytovat určité velmi omezené zdravotní 

služby i bez tohoto oprávnění, a to v § 11 odst. 2. Současně může být poskytovatelem 

zdravotních služeb právnická osoba a tyto služby poskytovat prostřednictvím svých 

                                                 
58 Srov. HRÁDEK, Jiří. § 2911. In: ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník: 

komentář. Svazek VI. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). s. 948. ISBN 

978-80-7478-630-3. 

59 § 16 odst. 1 písm. e) zákona o zdravotních službách 



43 

 

zaměstnanců, tedy zdravotnických pracovníků, což je standardní případ nemocnic. Pokud 

bychom odpovědnost vyvozovali pouze z povinnosti založené § 36 zákona o zdravotních 

službách a smlouvou o poskytování zdravotních služeb, došlo by k situaci, kdy v případě 

nerespektování dříve vysloveného přání pacienta při poskytování služeb dle § 11 odst. 2 

zákona o zdravotních službách (tedy bez oprávnění) by za případné porušení dříve 

vysloveného přání pacienta během takového poskytování služeb nenesl nikdo 

odpovědnost a dokonce by nikdo nebyl povinen toto přání respektovat,60 neboť by 

v konkrétním vztahu lékaře a pacienta nefiguroval žádný poskytovatel zdravotních 

služeb. V případě práce zdravotnického pracovníka zaměstnaného v nemocnici bychom 

pak nemohli dovodit povinnost tohoto zdravotnického pracovníka respektovat dříve 

vyslovené přání a jeho případnou odpovědnost za porušení této povinnosti, jednalo by se 

pouze o povinnost a odpovědnost nemocnice.61 

5.3.2. Odpovědnost zdravotnického pracovníka a osoby poskytující 

zdravotní služby dle § 11 odst. 2 zákona o zdravotních 

službách 

Povinnost respektovat dříve vyslovené přání lze dovodit i z jiných ustanovení závazných 

předpisů, než pouze z § 36 zákona o zdravotních službách. Mluvit můžeme zejména o již 

zmíněné Úmluvě, která je mezinárodní smlouvou dle čl. 10 Ústavy a proto je nejen 

závazná, ale má dokonce aplikační přednost před zákonem. Úmluva neomezuje povinnost 

respektovat dříve vyslovené přání pouze na poskytovatele zdravotních služeb a lze ji tedy 

aplikovat i na zdravotnické pracovníky a všechny ostatní lékaře. 

 

                                                 
60 Představme si modelovou situaci, kdy čerstvě vystudovaný lékař, který ještě nemá oprávnění dle zákona 

o zdravotních službách, ani není zaměstnán u poskytovatele, poskytne první pomoc (která spadá pod § 11 

odst. 2 zákona o zdravotních službách) osobě, která zkolabovala na ulici. Takovou osobu okamžitě 

resuscituje, ačkoli předmětná osoba svírá v rukou dokument nadepsaný obrovskými písmeny DNR, které 

nelze přehlédnout. V případě dovozování odpovědnosti pouze z ustanovení § 36 zákona o zdravotních 

službách a ze smlouvy o péči o zdraví dle § 2636 občanského zákoníku by takový lékař mohl vesele 

zachraňovat život, neboť by nebyl odpovědný za nerespektování dříve vysloveného přání. 

61 Povinnost zdravotnického pracovníka respektovat dříve vyslovené přání by se nicméně i v takovém 

případě vyvodit dala, ovšem z pracovněprávních předpisů. Pracovník by pak nenesl odpovědnost vůči 

pacientovi, ale vůči nemocnici. 
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§ 49 zákona o zdravotních službách zakládá povinnosti zdravotnických pracovníků a řadí 

mezi ně také „další povinnosti stanovené tímto zákonem“, mezi které je možné zařadit i 

povinnost brát zřetel na dříve vyslovené přání. Tímto ustanovením jsou navíc vázáni také 

jiní odborní pracovníci, kteří se podílejí na poskytování zdravotních služeb a jiní odborní 

pracovníci vykonávající činnosti v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. 

 

Povinnost brát zřetel na dříve vyslovená přání člověka stanoví také § 89 odst. 2 

občanského zákoníku, a to „při zákroku i při udělení souhlasu“. Tato povinnost je tedy 

dovoditelná pro všechny osoby provádějící zákrok nebo kterým pacient uděluje 

informovaný či jiný souhlas s léčbou. 

 

V neposlední řadě je v některých případech možné založit povinnost každého 

zdravotnického pracovníka62 respektovat dříve vyslovené přání pacienta ustanoveními 

občanského zákoníku o předběžném prohlášení v § 38 an., neboť tato ustanovení 

zakotvují právo pacienta projevit svou vůli právě formou, do jaké může být možné zařadit 

také dříve vyslovené přání. Takový projev vůle je pak projevem přirozeného práva 

pacienta na základě zákona a je nutné dovodit jeho platnost erga omnes, tedy i vůči 

zdravotnickým pracovníkům. 

 

Je proto evidentní, že povinnost respektovat dříve vyslovené přání nemá pouze 

poskytovatel, ale také každá osoba poskytující zdravotní služby, a že tedy také každá 

osoba poskytující zdravotní služby bude moci v případě nerespektování dříve 

vysloveného přání nést za toto nerespektování odpovědnost. V takové situaci nabývá na 

významu rozlišení mezi tím, zda povinnost respektovat dříve vyslovené přání vznikla ze 

zákona nebo ze smlouvy. Pokud totiž v dané situaci vyhodnotíme postup jako porušení 

smluvního závazku, bude pochopitelně třeba uplatňovat nárok vůči druhé smluvní straně, 

kterou je dle § 2636 odst. 1 poskytovatel zdravotních služeb.  

                                                 
62 A také každé osoby, nicméně u jiných osob než zdravotnických pracovníků není respekt k dříve 

vyslovenému přání relevantní, nakolik pouze tito jsou oprávněni za účelem poskytování lékařských služeb 

zasáhnout do tělesné integrity pacienta, a tedy se dříve vyslovené přání vztahuje pouze na ně. 
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5.3.3. Odpovědnost lékaře, který pacienta poučil dle § 36 odst. 2 

zákona o zdravotních službách 

Jak je uvedeno výše, obligatorní součástí dříve vysloveného přání je poučení lékaře. 

Pokud budeme hovořit o dříve vysloveném přání dle § 36 odst. 3 zákona o zdravotních 

službách, je toto poučení provedeno písemně a existuje zároveň silná pravděpodobnost, 

že lékařem, který bude s dříve vysloveným přáním pacienta konfrontován, bude jiný 

lékař, než ten, který poučení provedl. 

 

Uvažujme v této souvislosti situaci, kdy ošetřující lékař po přečtení dříve vysloveného 

přání pacienta a k němu přiloženého poučení (jiného) lékaře dojde k závěru, že toto 

poučení bylo provedeno nesprávně či nedostatečně a nemůže tedy zakládat platnost dříve 

vysloveného přání. Na základě takového závěru pak lékař poskytne péči vyloučenou dříve 

vysloveným přáním, neboť jej nebude považovat za platně vyslovené. 

 

Již bylo řečeno, že zákon o zdravotních službách neklade na poučení pacienta za účelem 

sepsání dříve vysloveného přání oproti běžnému informování o zdravotním stavu žádné 

zvláštní požadavky a nevymezuje, co by přesně mělo být jeho obsahem. Je tedy třeba se 

primárně orientovat podle obecné úpravy poučení pacienta upravené v občanském 

zákoníku, § 2638 an. Aplikujeme-li na případ poučení pro účel sepsání dříve vysloveného 

přání analogicky § 2639 odst. 1, dojdeme k závěru, že poučení je řádně podáno, lze-li 

rozumně předpokládat, že pacient pochopil důsledky a rizika spojená s obsahem jeho 

dříve vysloveného přání. Pokud tedy ošetřující lékař dovodí, že na základě provedeného 

poučení nelze předpokládat, že by pacient pochopil důsledky a rizika svého dříve 

vysloveného přání, neboť tyto důsledky a rizika například nejsou vůbec v poučení 

obsaženy, a lékař má důvodné podezření, že nebyly obsahem ani ústního poučení63, může 

lékař dojít k závěru, že dříve vyslovené přání pacienta vykazuje tak závažný nedostatek, 

že se nejedná o platné odmítnutí lékařské péče, neboť pacient pro nedostatek poučení 

nebyl schopen se o péči informovaně vyjádřit. Péči proto poskytne. 

 

                                                 
63 To samozřejmě nemá žádnou formální relevanci, neboť zákon vyžaduje jako obligatorní součást dříve 

vysloveného přání písemné poučení. Pokud by nicméně znění písemného poučení naznačovalo, že pacient 

byl navíc ústně poučen takovým způsobem, který je pro vyslovení dříve vysloveného přání dostačující, je 

možné vzhledem k nedostatku úpravy tohoto poučení považovat takové ústní poučení za dostačující. 
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Z pohledu pacienta došlo jednoznačně k porušení jeho práv. Pacient jako strana 

informačně slabší ve vztahu k lékaři nemá pochopitelně žádnou představu o tom, co by 

mělo být obsahem poučení lékaře, tedy o čem by jej měl lékař poučovat. Tím, že poučující 

lékař provedl poučení nedostatečně nebo chybně, znemožnil pacientovi výkon jeho práv. 

Odpovědnost poučujícího lékaře za porušení (resp. znemožnění výkonu) těchto práv lze 

pak dovodit nejsnáze ze zákona, z porušení povinnosti lékaře jednat lege artis. Je otázkou, 

zda je možné odpovědnost za chybné poučení dovozovat také ze smlouvy o péči o zdraví, 

neboť dle § 2637 občanského zákoníku zahrnuje péče o zdraví také „veškeré další služby, 

které se týkají bezprostředně ošetřovaného a které jsou vedeny snahou zlepšit nebo 

zachovat jeho zdravotní stav“, což poučení samo o sobě není. Poučení je většinou 

nicméně nezbytnou složkou poskytnutí či neposkytnutí zdravotní péče na základě 

smlouvy a je tedy pro dodržení povinností vyplývajících ze smlouvy esenciální, mohlo 

by být tedy považováno za jednu ze smluvních povinností lékaře. Ať nicméně dojdeme 

ke kterémukoli závěru, jak je již uvedeno výše, důsledek pro vznik sekundární 

odpovědnosti je stejný.  

 

Odpovědnost takového lékaře, kromě odpovědnosti za újmu způsobenou chybným 

postupem při poučování pacienta, se bude de facto týkat i samotného nerespektování dříve 

vysloveného přání. Lékař provedl poučení pacienta dle § 36 odst. 2 a pacient důvodně 

předpokládá, že toto poučení bylo provedeno adekvátním způsobem. Proto se také 

pacient, považujíc poučení za odpovídající požadavkům zákona, po splnění všech 

ostatních náležitostí dříve vysloveného přání důvodně domnívá, že jeho dříve vyslovené 

přání je platné (pacient toto nemůže posoudit, neboť neví, jak by správně mělo vypadat 

jeho poučení, a tedy je odkázán na správný postup lékaře, který tím, že se přihlásil k této 

odborné znalosti, dává pacientovi jakousi pomyslnou záruku toho, že danou činnost, 

v tomto případě poučení, provede s náležitou odbornou úrovní). Proto je možné tvrdit, že 

lékař svým chybným poučením uvedl tohoto pacienta v omyl ohledně platnosti jeho dříve 

vysloveného přání. Újma, kterou pacient pociťuje v důsledku nerespektování jeho dříve 

vysloveného přání, pak byla způsobena tímto omylem, neboť dříve vyslovené přání 

nebylo respektováno z důvodu jeho neplatnosti související s chybným poučením; pacient 

nicméně očekával, že dříve vyslovené přání respektováno bude, protože jej důvodně 

považoval za platné. Veškeré následky nerespektování dříve vysloveného přání je proto 

třeba přičítat právě lékaři, který provedl chybné poučení. V řetězci jednání, která vedla 

k nerespektování dříve vysloveného přání, to byl totiž právě poučující lékař, kdo jednal 
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v rozporu se svou povinností. Dokazování vzniku odpovědnosti lékaře bude při 

takovémto tvrzení poněkud náročnější, a to z důvodu nutnosti prokázání příčinné 

souvislosti mezi omylem v platnosti dříve vysloveného přání (příčinná souvislost mezi 

chybným poučením a tímto omylem je evidentní) a vzniklou újmou, a to zejména 

z důvodu, že není zaručeno, že v případě správného poučení by dříve vyslovené přání 

respektováno bylo. Bude proto na pacientovi prokázat, že chybné poučení bylo skutečně 

tím jediným, co bránilo v aplikaci jeho dříve vysloveného přání.   
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6. Nároky vzniklé z odpovědnosti za nerespektování 

dříve vysloveného přání 

V případě porušení povinnosti škůdce a vzniku jeho odpovědnosti dochází současně také 

ke vzniku různých nároků osob, do jejichž práv bylo zasaženo. 

6.1. Náhrada škody a nemajetkové újmy pacienta 

Ačkoli je občanskoprávní odpovědnost za porušení dříve vysloveného přání zajímavým 

tématem, sama skutečnost, že lékaři nějaká odpovědnost vznikla, není pro pacienta 

zdaleka tak zajímavá, jako náhrada škody a nemajetkové újmy, na kterou pacientovi 

současně se vznikem lékařovy odpovědnosti vzniká nárok. Náhradu škody a nemajetkové 

újmy je možné považovat za samotný účel existence institutu odpovědnosti, neboť cílem 

je odstranění či alespoň kompenzace důsledků, které nastaly porušením povinnosti 

škůdce.64 

6.1.1. Náhrada škody 

Základní ustanovení týkající se náhrady škody obsažené v § 2951 občanského zákoníku 

říká, že škoda se nahrazuje uvedením do předchozího stavu. Teprve pokud to není možné, 

nastupuje možnost náhrady škody v penězích. Je bohužel faktem, že při porušení práv, 

která se týkají tělesné integrity, je sotva myslitelné uvedení do předchozího stavu. Škoda, 

která v našem případě mohla pacientovi vzniknout (např. náklady spojené s léčením atd.) 

tak nemůže být nahrazena uvedením do předchozího stavu a musíme se spokojit 

s „pouhou“ náhradou v penězích.  

 

Dle § 2952 občanského zákoníku bude mít pacient právo požadovat náhradu skutečné 

škody, tedy např. právě zvýšených nákladů na lékařskou péči či zdravotnické pomůcky, 

pokud takové náklady pacientovi vznikly, a současně také na náhradu ušlého zisku. 

Náhrada posledně zmíněného typu škody nicméně nebude přicházet v úvahu vždy, když 

pacientem bude výdělečně činný člověk. Z logiky věci nemůžeme očekávat, že by soud 

přiznal náhradu ušlého zisku pacientovi, kterému lékař proti jeho vůli vyslovené ve dříve 

                                                 
64 NEDBÁLEK, Karel. Metodický návod výpočtu hypotetického ušlého zisku. Bulletin-advokacie. 

Publikováno 20.01.2014. [cit. 25.03.2017] Dostupné z: <http://www.bulletin-advokacie.cz/metodicky-

navod-vypoctu-hypotetickeho-usleho-zisku?browser=mobi> 

http://www.bulletin-advokacie.cz/metodicky-navod-vypoctu-hypotetickeho-usleho-zisku?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/metodicky-navod-vypoctu-hypotetickeho-usleho-zisku?browser=mobi
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vysloveném přání zachránil život. Z komentáře k § 2952 občanského zákoníku se podává, 

že „konkrétní výše ušlého zisku se odvíjí od skutečné částky, kterou bylo možno (s 

dostatečnou jistotou) dosáhnout v daném konkrétním případě za daných okolností.“65 Je 

tedy zřejmé, že ušlý zisk bude možné pacientovi na náhradě škody přiznat pouze tehdy, 

pokud se pacient lékařovým zásahem dostane do stavu, který bude více omezovat jeho 

schopnost výdělečné činnosti, než by ji omezoval stav, do kterého by se pacient dostal 

bez lékařova zásahu. 

 

V oblasti náhrady škody je nejvíce patrna souvislost nerespektování dříve vysloveného 

přání (konkrétně takového dříve vysloveného přání, jehož důsledkem bude v případě jeho 

respektování smrt pacienta) s žalobami wrongful life a wrongful birth. V těchto žalobách 

totiž žalobce žaluje na náhradu nákladů, které mu vznikly de facto samotnou skutečností, 

že žije (resp. že jeho dítě žije v případě žalob wrongful birth). Pokud by pacient (či dítě 

v případě žalob wrongful life a wrongful birth) zemřel, náklady na jeho léčbu by byly 

nulové. Byť se jedná o poměrně drsné konstatování faktu, které může vyvolávat morální 

konflikt, je tato náhrada nákladů na léčbu (a „na život“) soudy pacientům, resp. rodičům, 

přiznávána (jak je patrno z judikátů uvedených v kap. 5.2.2.2.1.). 

 

Pro úplnost je třeba uvést, že ustanovení § 2952 občanského zákoníku zakotvuje také 

právo poškozeného, aby jej škůdce zprostil dluhu, který mu vznikl v souvislosti se 

zásahem do jeho práva porušením povinnosti škůdce. Tedy pokud by byl např. poškozený 

nucen zakoupit si nákladnou zdravotnickou pomůcku, na kterou by si musel vzít půjčku, 

může požadovat, aby škůdce jeho dluh převzal nebo mu za vynaložené prostředky poskytl 

náhradu. 

 

                                                 
65 BEZOUŠKA, Petr. § 2952 [Rozsah náhrady škody]. In: HULMÁK, Milan, Václav BEDNÁŘ, Petr 

BEZOUŠKA, Ludvík BOHMAN, Eva DOBROVOLNÁ, Tomáš DOLEŽAL, Štefan ELEK, Jiří 

HANDLAR, Bohumil HAVEL, Pavel HORÁK, Helena CHALOUPKOVÁ, Eva KABELKOVÁ, Petr 

KASÍK, Josef KOTÁSEK, Petr LIŠKA, Jiří MACEK, Dana ONDREJOVÁ, Jan PETROV, Vlastimil 

PIHERA, Dušan SEDLÁČEK, Pavel SEDLÁČEK, Markéta SELUCKÁ, Pavel SIMON, Lukáš 

SVOBODA, Ondřej TRUBAČ, Blanka VÍTOVÁ, Magdalena WAWERKOVÁ. Občanský zákoník VI. 

Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014. ISBN 

978-80-7400-287-8. Dostupné též online na <www.beck-online.cz > 

 

http://www.beck-online.cz/
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Náhrada škody v oblasti zdravotnické péče s sebou nese ještě jeden zajímavý prvek, 

neboť v rámci úhrady zdravotní péče vystupuje klíčový článek v podobě zdravotních 

pojišťoven. Pokud nerespektováním dříve vysloveného přání dojde k nutnosti úhrady 

lékařské péče, léčivého přípravku či zdravotnického prostředku, je velmi pravděpodobné 

či téměř jisté, že se na úhradě této péče, přípravku či prostředku bude podílet zdravotní 

pojišťovna poškozeného pacienta, a to buď částečně, nebo v plné výši. Dle ustanovení § 

55 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění, má zdravotní 

pojišťovna vůči třetí osobě právo na náhradu těch nákladů, které vynaložila v důsledku 

zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby vůči pojištěnci. Náhrada škody tedy 

může směřovat také ve prospěch zdravotní pojišťovny poškozeného pacienta, neboť ta se 

zásadně podílí na úhradě nákladů na léčbu. 

6.1.2. Náhrada nemajetkové újmy 

Obecné ustanovení pro náhradu nemajetkové újmy obsažené v § 2951 odst. 2 říká, že 

„nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být 

poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění 

způsobené újmy.“ I v případě nemajetkové újmy je tedy peněžité odškodnění jakýmsi 

ultima ratione, tedy primárně se budeme snažit najít jinou formu zadostiučinění, než jsou 

peníze. Dle JUDr. Petra Šustka66 se nejčastěji bude jednat o omluvu. Pokud dojde 

porušením dříve vysloveného přání k ublížení na zdraví67, bude škůdce povinen dle § 

2958 odčinit újmu peněžitou náhradou (zde tedy omluva nepostačuje nikdy) a případně 

bude nucen nahradit poškozenému také ztížení společenského uplatnění. Tím nicméně 

výčet zadostiučinění nekončí, poškozenému bude třeba nahradit i další způsobené útrapy, 

neboť toto ustanovení vyžaduje vyvážení nejen vytrpěných bolestí, ale i „další 

                                                 
66 ŠUSTEK, Petr. Pokyny DNR a ochrana osobnosti. In: CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Richard KOPS, David 

MARX, Helena PETERKOVÁ, Radek POLICAR, Josef SALAČ, Petr ŠUSTEK a Marek VÁCHA. Dříve 

vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a praxi: monografie. Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, Právnická fakulta, 2010. s. 35. ISBN 978-80-87146-31-6. 

67 Lze argumentovat, že tomu tak bude vždy při invazivní léčbě, neboť dochází k poskytování péče přes 

výslovný nesouhlas pacienta, tedy se de iure nejedná o poskytování lékařské péče a zásah do tělesné 

integrity člověka tak musí být kvalifikován jako ublížení na zdraví.  
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nemajetkové újmy“68. Komentář k tomuto ustanovení pak uvádí následující: „Zákoník tak 

při zásahu do zdraví člověka pracuje se třemi pojmy, které patří do množiny nemajetkové 

újmy: 

a) bolest, 
 

b) ztížení společenského uplatnění, 
 

c) duševní útrapy.“69  

Bolest pak dále dělí na bolest fyzickou a bolest psychickou, přičemž obě formy bolesti je 

třeba odčinit. 

 

Určení výše náhrady je v případě nemajetkové újmy výrazně složitější, než je určování 

výše škody. Občanský zákoník nám při určování výše náhrady mnoho nepomáhá, neboť 

požaduje náhradu, která plně vyváží vytrpěné bolesti, příp. její určení dle tzv. zásad 

slušnosti.  

 

Náhrada nemajetkové újmy má nicméně již silnou základnu v judikatuře soudů a 

vzhledem k tomu, že neexistuje70 žádný pro soudy závazný předpis, který by stanovil výši 

náhrad za nemajetkovou újmu, vytvořily si soudy vlastní systém a způsob, jak výši 

náhrady určovat. Shrnutí takového postupu obsahuje tzv. Metodika k náhradě 

nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 

                                                 
68 Dle Antonína Valuše se může jednat např. o estetickou újmu, újmu na radosti ze života nebo o újmu 

spočívající v zásahu do rodinného života (VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při 

poskytování zdravotní péče. Praha: Leges, 2014. Praktik (Leges). s. 76. ISBN 978-80-7502-045-1.) 

69 BEZOUŠKA, Petr. § 2958 [Náhrada nemajetkové újmy při ublížení na zdraví]. In: HULMÁK, Milan, 

Václav BEDNÁŘ, Petr BEZOUŠKA, Ludvík BOHMAN, Eva DOBROVOLNÁ, Tomáš DOLEŽAL, 

Štefan ELEK, Jiří HANDLAR, Bohumil HAVEL, Pavel HORÁK, Helena CHALOUPKOVÁ, Eva 

KABELKOVÁ, Petr KASÍK, Josef KOTÁSEK, Petr LIŠKA, Jiří MACEK, Dana ONDREJOVÁ, Jan 

PETROV, Vlastimil PIHERA, Dušan SEDLÁČEK, Pavel SEDLÁČEK, Markéta SELUCKÁ, Pavel 

SIMON, Lukáš SVOBODA, Ondřej TRUBAČ, Blanka VÍTOVÁ, Magdalena WAWERKOVÁ. Občanský 

zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 

2014. ISBN 978-80-7400-287-8. Dostupné též online na <www.beck-online.cz > 

70 tzv. bodová vyhláška (vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 440/2001 Sb., vyhláška o odškodnění 

bolesti a ztížení společenského uplatnění), která určovala způsob určení výše náhrady nemajetkové újmy, 

byla platná do 31.12.2013  

http://www.beck-online.cz/
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občanského zákoníku)71, což je nezávazný dokument publikovaný na webových 

stránkách Nejvyššího soudu, kterým sice soudy nejsou vázány, jedná se však o 

doporučení a současně o návod, jak dostát právě relativně vágnímu zákonnému pojmu 

„zásady slušnosti“. Tuto metodiku vzalo občanskoprávní a obchodní kolegium 

Nejvyššího soudu na vědomí dne 12.03.201472. Jak uvádí sám Nejvyšší soud: „jde o 

materiál, který je vystavěn na základech, principech a metodách, které byly v době od 

listopadu 2012 do března 2014 diskutovány širší právnickou veřejností, a jehož odborným 

podkladem je komplexní medicínsky pojatá systematika zdravotních újem, vystihující 

vzájemné proporce v rámci náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění. Její 

praktická realizace vyžaduje dostatečně široké skutkové zjištění ohledně stavu pacienta 

doplněné o jeho odborné lékařské hodnocení tak, aby pro rozhodnutí soudu byl zajištěn 

dostatečně podrobný, strukturovaný a pochopitelný podklad, umožňující dosáhnout 

přiměřených proporcí mezi jednotlivými typy újem při současném zachování prostoru pro 

                                                 
71 Nejvyšší soud. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění 

podle § 2958 občanského zákoníku). Publikováno dne 12.03.2014. [cit. 25.03.2017] Dostupné z: 

<http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika> 

72 Metodika nebyla vytvořena přímo Nejvyšším soudem, ale jak je uvedeno v její preambuli: „Metodiku 

Nejvyššího soudu vypracovali představitelé justice ve spolupráci se Společností medicínského práva, se 

zástupci pojistitelů a dalších odborníků z oblasti práva a medicíny pod odbornou garancí 1. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. Většinu odborné práce provedla tzv. hlavní pracovní skupina ve složení: JUDr. 

Marta Škárová, JUDr. Petr Vojtek, JUDr. Robert Waltr, všichni Nejvyšší soud České republiky, JUDr. 

Hana Tichá, Krajský soud v Praze, MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, JUDr. MUDr. Roman Žďárek, Ph.D., 

MBA, oba Společnost medicínského práva, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Daniel Míka, 

Česká kancelář pojistitelů, Mgr. Lucie Jandová, Česká asociace pojišťoven, JUDr. Václav Voženílek, 

Allianz, a. s., Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Klinika 

pracovního a cestovního lékařství, a JUDr. Martin Mikyska, advokát v Malé Skále a soudní znalec. K 

vytvoření materiálu pro hodnocení bolesti přispěl MUDr. Josef Pěchouček, ortopéd v Pardubicích. Podněty 

a doporučení k hodnocení bolesti dodaly Česká chirurgická společnost, Česká společnost kardiovaskulární 

chirurgie, Česká neurologická společnost, Česká neurochirurgická společnost, Česká společnost 

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Ortopedicko-protetická společnost, Česká pneumologická a 

ftizeologická společnost, Česká urologická společnost a Česká společnost pro úrazovou chirurgii.“ 

(Nejvyšší soud. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění 

podle § 2958 občanského zákoníku). Preambule. Publikováno dne 12.03.2014. [cit. 25.03.2017] Dostupné 

z: <http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika>) 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika
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zohlednění individuálních okolností na straně poškozeného.“73 Metodika se v části 

odškodnění bolesti opět (stejně jako překonaná bodová vyhláška) řídí stanovením počtu 

bodů za jednotlivé úrazy a určením hodnoty jednoho takového bodu, v části odškodnění 

snížení společenského uplatnění si pak vypomáhá metodikou Světové zdravotnické 

organizace. 

 

V souvislosti s určováním výše náhrady nemajetkové újmy ve zdravotnictví, kdy se často 

setkáváme s již nějakým způsobem oslabeným pacientem, se sluší zmínit, že tato 

skutečnost nemá na výši náhrady žádný vliv. Pokud zasáhneme do tělesné integrity 

pacienta, který má predispozice k závažnějšímu následku než úplně zdravý člověk, není 

možné brát při určování výše náhrady tuto skutečnost v potaz a zvýhodnit tak škůdce, 

který zasáhl do integrity nemocného či jinak oslabeného člověka před škůdcem, který 

zasáhl do integrity zcela zdravého člověka74. 

 

Jsme tedy schopni do určité míry odškodnit poškozenému bolest a snížení společenského 

uplatnění. Vzhledem k tomu, že ale porušení dříve vysloveného přání povede naopak 

mnohdy ke zmenšení bolesti a možná i ke zlepšení společenského uplatnění, nebo k jeho 

nezměnění, je v našem případě nejvíce relevantní odškodňování třetí složky nemajetkové 

újmy, a to duševních útrap. Za duševní útrapy je sice dle § 2958 občanského zákoníku 

také možné získat peněžité odškodnění, nicméně soudy budou bez pochyby brát v potaz, 

že současně se způsobenými útrapami byl zlepšen pacientův zdravotní stav, což je 

všeobecně (a bohužel mnohdy ve vztahu ke konkrétnímu pacientovi chybně) přijímáno 

jako pozitivní skutečnost. Proto není možné očekávat na odškodnění za duševní útrapy 

                                                 
73 Nejvyšší soud. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění 

podle § 2958 občanského zákoníku). Publikováno dne 12.03.2014. [cit. 25.03.2017] Dostupné z: 

<http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika> 

74 Tzv. pravidlo eggshell skull (BEZOUŠKA, Petr. § 2958 [Náhrada nemajetkové újmy při ublížení na 

zdraví]. In: HULMÁK, Milan, Václav BEDNÁŘ, Petr BEZOUŠKA, Ludvík BOHMAN, Eva 

DOBROVOLNÁ, Tomáš DOLEŽAL, Štefan ELEK, Jiří HANDLAR, Bohumil HAVEL, Pavel HORÁK, 

Helena CHALOUPKOVÁ, Eva KABELKOVÁ, Petr KASÍK, Josef KOTÁSEK, Petr LIŠKA, Jiří 

MACEK, Dana ONDREJOVÁ, Jan PETROV, Vlastimil PIHERA, Dušan SEDLÁČEK, Pavel 

SEDLÁČEK, Markéta SELUCKÁ, Pavel SIMON, Lukáš SVOBODA, Ondřej TRUBAČ, Blanka 

VÍTOVÁ, Magdalena WAWERKOVÁ. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–

3014). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-287-8. Dostupné též online 

na <www.beck-online.cz >) 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika
http://www.beck-online.cz/
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vysokou částku, naopak – újma na cti osoby, které bylo znemožněno nakládat se svým 

vlastním životem, bude v převážné většině případů odškodňována již zmíněnou omluvou. 

Je otázkou, do jaké míry může mít satisfakční účinky omluva v situaci trpícího pacienta, 

kterému bylo naprosto cizí osobou de facto zakázáno zemřít. 

6.2. Ostatní nároky pacienta 

§ 82 odst. 1 občanského zákoníku zaručuje člověku, jehož osobnost byla dotčena, dva 

další nároky plynoucí z porušení jeho osobnosti mimo nárok na náhradu škody a 

nemajetkové újmy, a to právo domáhat se upuštění od neoprávněného zásahu nebo 

odstranění jeho následku (tedy nárok zápůrčí a nárok odstraňovací). Tyto nároky jsou v 

§ 82 odst. 1 občanského zákoníku stanoveny taxativně a není tedy možné ze zásahu do 

osobnosti člověka vyvodit jiné nároky poškozeného, jako např. nárok určovací75.  

 

Je evidentní, že v případě porušení dříve vysloveného přání bude sotva možné odstranit 

následky takového zásahu. Lékařský zákrok byl proveden a jeho následky, tedy nějaké 

změny ve zdravotním stavu pacienta, již není možné vrátit zpět. Je možné uvažovat, že 

by nicméně byl pro pacienta relevantní jeho negatorní nárok, pokud by porušování jeho 

práva trvalo i nadále. Jak je však uvedeno výše v této práci, není možné domáhat se 

jednání, které by mělo za následek aktivní způsobení smrti, za které považujeme z důvodu 

opatrnosti i odpojení od přístrojů. Proto není možné požadovat v rámci negatorního 

nároku aktivní ukončení léčby, která byla zahájena v rozporu s dříve vysloveným přáním, 

pokud by toto ukončení vedlo ke způsobení smrti. Je nicméně možné např. požadovat, 

aby léčba nebyla znovu prováděna, pokud vezmeme v potaz, že zásahy jako např. již 

zmiňovaná hemodialýza jsou jednotlivé a oddělené. 

 

                                                 
75 TŮMA, Pavel. § 82 [Nároky ze zásahu do osobnosti člověka]. In: BÍLKOVÁ, Jana, Michal ČERNÝ, 

Kateřina ČUHELOVÁ, Ludvík DAVID, Radovan DÁVID, Eva DOBROVOLNÁ, Lumír FOJTÍK, Jiří 

HANDLAR, Petr HAVLAN, Josef HOLEJŠOVSKÝ, Jan HORECKÝ, Milan HULMÁK, Jan HURDÍK, 

Miloslav HRDLIČKA, Petr KOUKAL, Jan LASÁK, Petr LAVICKÝ, Jarmila LAZÍKOVÁ, Martin 

LEBEDA, Martina Kuloglija PODIVÍNOVÁ, Tereza PONDIKASOVÁ, Kateřina RONOVSKÁ, Radek 

RUBAN, Marek ŠEVČEK, Pavel TŮMA, Jindřich VÍTEK. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 

1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9. Dostupné též online na 

<www.beck-online.cz > 
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Užití negatorního nároku pacienta bude každopádně v našem případě nejspíše v praxi 

omezeno na celkem specifické případy. Pokud se pacient po porušení jeho dříve 

vysloveného přání dostane opět do stavu, v němž je schopen projevit vůli, bude výrazně 

efektivnější vlastním prohlášením vyvrátit pochybnosti lékaře ohledně aplikovatelnosti 

dříve vysloveného přání na svůj případ, či vlastním projevem vůle napravit domnělé 

nedostatky dříve vysloveného přání. Pokud pacient zůstává v bezvědomí či jiném stavu, 

kdy není způsobilý či schopný svou vůli projevit, je možné se domáhat76 svého 

negatorního nároku, kdy nicméně primárně bude muset být jako prejudiciální otázka77 

posouzena platnost dříve vysloveného přání, neboť na ní závisí výsledek řízení.  Případně, 

při prokázání naléhavého právního zájmu78, by opatrovník pacienta mohl žalovat přímo 

na určení platnosti jeho dříve vysloveného přání (určovací nárok sice nevyplývá ze 

samotného porušení osobnostních práv, možnost podat standardní určovací žalobu 

s prokázáním naléhavého právního zájmu na určení nicméně zůstává zachována. Je třeba 

ovšem myslet na skutečnost, že pokud bude možné žalovat na plnění, byť ve formě 

zdržení se, nebude naléhavý právní zájem zpravidla dán). 

6.3. Nároky ostatních osob 

V souvislosti s nerespektováním dříve vysloveného přání pacienta mohou vzniknout 

různé nároky nejen samotnému pacientovi, ale také jiným osobám. Již byla zmínka o 

zdravotní pojišťovně pacienta, která má za škůdcem regresní nárok ohledně prostředků 

uhrazených za pacientovu léčbu. Stejně tak mají nárok na úhradu účelně vynaložených 

nákladů všichni, kdo v souvislosti s postupem lékaře v rozporu s dříve vysloveným 

přáním pacienta vynaložili nějaké náklady na péči o zdraví pacienta, péči o jeho osobu 

nebo o jeho domácnost79. Pokud by nerespektováním dříve vysloveného přání pacienta 

došlo dokonce k úmrtí pacienta nebo ke zvlášť závažnému ublížení na zdraví (což je 

nicméně nepravděpodobné, neboť k takovýmto vážným následkům by spíše došlo 

chybným postupem lékaře při poskytování příslušné zdravotní péče, nikoli samotnou 

                                                 
76 Nejlépe asi za pomoci opatrovníka – „Fyzická osoba, která nemůže před soudem jednat samostatně, musí 

být zastoupena svým zákonným zástupcem nebo opatrovníkem.“ (§ 22 zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád (dále jen „osř“)) 

77 § 135 odst. 2 osř 

78 § 80 osř 

79 § 2960 občanského zákoníku 
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skutečností, že dříve vyslovené přání nebylo respektováno), byl by škůdce povinen 

odčinit také duševní útrapy osobám blízkým pacienta, a to peněžitou náhradou80.  

                                                 
80 § 2959 občanského zákoníku 
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7. Pohled soudů na odpovědnost lékaře 

Vzhledem k tomu, že institut dříve vysloveného přání není v českém prostředí příliš 

rozšířenou záležitostí, není postoj soudů k problematice odpovědnosti při nerespektování 

dříve vysloveného přání (ve smyslu, v jakém o něm pojednává tato diplomová práce, tedy 

i po formální stránce) prozatím vůbec judikován. Pokud se tedy chceme zabývat postojem 

soudů, je třeba pokusit se jej vydedukovat a odhadnout z judikátů s podobnou tematikou, 

kterých nicméně také není mnoho. 

7.1. Případ rodičky v Brně 

Za nerespektování odmítnutí lékařské péče (zde péče zdravotnické záchranné služby) je 

možné získat odškodnění ve formě omluvy i částky v tomto případě ve výši 100.000,- 

Kč.81 Tak rozhodl Krajský soud v Brně, který přiznal uvedené nároky čerstvé matce, která 

odmítla převezení svého novorozeného syna do porodnice přivolanou záchrannou 

službou. Jednalo se o žalobu na ochranu osobnosti matky i dítěte, kterou proti 

záchranářům matka podala.82 Soud se tedy postavil za právo pacienta na odmítnutí 

lékařské péče a učinil tak dle slov soudce Ryšky „s plným respektem k judikatuře 

Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva“83. Současně soud dovodil 

odpovědnost Jihomoravské záchranné služby, tedy poskytovatele, za nerespektování 

odmítnutí lékařské péče. 

 

Byť se tento případ netýká dříve vysloveného přání, nýbrž odmítnutí lékařské péče 

pacientem (resp. jeho zákonným zástupcem) přímo v okamžiku, kdy má být poskytnuta, 

relevantní pro téma této diplomové práce je zde fakt, že soud přiznal odškodnění 

                                                 
81 Zdravotnický deník. Soudce potřetí rozhodl stejně: Záchranka neměla převézt novorozence do porodnice. 

Publikováno 27.02.2016. [cit. 25.03.2017] Dostupné z: 

<http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/02/%EF%BB%BFsoudce-potreti-rozhodl-stejne-zachranka-

nemela-prevezt-novorozence-do-porodnice/> 

82 Žaloba je veřejně dostupná (CANDIGLIOTA, Zuzana. Žaloba na ochranu osobnosti ze dne 11.04.2011. 

Adresováno Krajskému soudu v Brně. [cit. 25.03.2017] Dostupné z: <llp.cz/wp-

content/uploads/Zaloba_anon2.pdf>) 

83 Zdravotnický deník. Soudce potřetí rozhodl stejně: Záchranka neměla převézt novorozence do porodnice. 

Publikováno 27.02.2016. [cit. 25.03.2017] Dostupné z: 

<http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/02/%EF%BB%BFsoudce-potreti-rozhodl-stejne-zachranka-

nemela-prevezt-novorozence-do-porodnice/> 

http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/02/%EF%BB%BFsoudce-potreti-rozhodl-stejne-zachranka-nemela-prevezt-novorozence-do-porodnice/
http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/02/%EF%BB%BFsoudce-potreti-rozhodl-stejne-zachranka-nemela-prevezt-novorozence-do-porodnice/
http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/02/%EF%BB%BFsoudce-potreti-rozhodl-stejne-zachranka-nemela-prevezt-novorozence-do-porodnice/
http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/02/%EF%BB%BFsoudce-potreti-rozhodl-stejne-zachranka-nemela-prevezt-novorozence-do-porodnice/
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pacientovi za „pouhou“ skutečnost, že nebyla respektována jeho vůle, a vyvodil tedy 

občanskoprávní odpovědnost poskytovatele zdravotnických služeb za nerespektování 

vůle pacienta. Postup zdravotnických pracovníků byl v dané situaci z medicínského 

hlediska správný, nicméně soud upřednostnil práva pacienta před poskytováním lékařské 

péče „za každou cenu“. 

7.2. Operace štítné žlázy84 

I pokud je lékařský zákrok proveden s nedostatečným poučením pacienta a tedy 

neoprávněně, nemusí ten, kdo jej provedl, nést riziko případného nepříznivého následku. 

„Zásahy do tělesné integrity, svobody, soukromí, lidské důstojnosti a dalších nehmotných 

statků jsou odčinitelné prostředky ochrany osobnosti.“ Takto rozhodl Nejvyšší soud 

v kauze týkající se operace štítné žlázy, při které došlo k porušení zvratných nervů 

pacientky, ačkoli byl zákrok proveden lege artis. Z tohoto judikátu je možné vyvodit 

závěr, že byť v některých situacích porušení práva pacienta není možné vyvodit 

odpovědnost lékaře za negativní následek tohoto porušení na zdraví pacienta, nic to 

nemění na možnosti vyvodit odpovědnost lékaře za porušení přirozených práv pacienta 

tímto zásahem. Jinými slovy, nehledě na následek, jaký jednání lékaře vyvolá, je 

nedostatečné poučení pacienta o zákroku samo o sobě porušením jeho práv. 

 

Význam a přínos tohoto judikátu pro téma této práce spočívá v tom, že přiznává 

odškodnění pacientovi za zásah do jeho osobnostních práv způsobený provedením 

lékařského zákroku, a to nehledě na kvalitu provedení zákroku z medicínského hlediska 

a na následek, který měl tento zákrok na pacientovo zdraví. V daném případě se jednalo 

o neoprávněné provedení zákroku, neboť byl proveden s nedostatečným souhlasem 

pacienta (pacient nebyl řádně informován). Analogicky by pak bylo možné závěry 

aplikovat na situaci, kdy by provedení zákroku trpělo nedostatkem v podobě nesouhlasu 

pacienta vyjádřeného v dříve vysloveném přání. 

7.3. Porod provedený způsobem odporujícím přání pacientky85 

Předmětný nález ústavního soudu se týkal primárně trestní věci, kdy Ústavní soud 

dovozoval právo stěžovatelky na účinné vyšetřování. Současně ale vyřkl několik 

                                                 
84 Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 25 Cdo 1381/2013 ze dne 29.04.2015 

85 Nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 1565/14 ze dne 02.03.2015 
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podstatných poznatků a právních názorů, které jsou relevantní také pro civilní 

odpovědnost lékaře. Skutkový stav se týkal provedení porodu způsobem, který pacientka 

přímo odmítala. 

 

Mezi právní názory podstatné a relevantní pro naši problematiku vyřčené soudem 

v předmětném judikátu patří zejména následující: „V dané věci tedy není pochyb o tom, 

že lékařské zákroky namítané stěžovatelkou, byly-li činěny bez jejího svobodného a 

informovaného souhlasu, představovaly zásah do jejího práva na nedotknutelnost osoby 

podle čl. 7 odst. 1 Listiny.“ „Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítá i provedení dalších 

lékařských zákroků, které nemají vztah k výše zkoumanému právu na život. Přesto mohou 

představovat minimálně zásah do nedotknutelnosti její osoby, pokud byly činěny bez 

jejího souhlasu. (Stěžovatelka) se může nápravy případného porušení tohoto práva 

domoci prostředky občanského práva například formou náhrady škody a nemajetkové 

újmy.“ „Jak podotýká Evropský soud pro lidská práva, tak schopnost vést svůj život 

způsobem dle vlastního výběru zahrnuje možnost vykonávat činnosti, které jsou vnímány 

jako fyzicky škodlivé nebo pro dotyčnou osobu nebezpečné. V oblasti lékařské péče, a to 

i v případě, že odmítnutí konkrétní léčby může vést k fatálnímu konci, lékařský zákrok bez 

souhlasu psychicky způsobilého dospělého pacienta by byl v rozporu s jeho právem na 

tělesnou integritu chráněnou čl. 8 Úmluvy (viz rozsudek ve věci Jehovah´s Witnesses of 

Moscow proti Rusku ze dne 10.6.2010 č. 302/02, § 135-136).“ „Případné porušení práva 

stěžovatelky na ochranu jejího soukromí je tedy reparovatelné pomocí civilněprávní 

žaloby na ochranu osobnosti.“ 

 

Názor Ústavního soudu vyjádřený v tomto nálezu se tedy dá shrnout do následujících 

myšlenek: pacient má právo na odmítnutí léčby, i kdyby neprovedení takové léčby mělo 

za následek jeho smrt. Lékař je povinen pacientovu vůli respektovat. Pokud je léčba 

provedena i přes odmítnutí pacientem, je nutné dovodit minimálně občanskoprávní 

odpovědnost lékaře a pacient má právo na náhradu škody a nemajetkové újmy. 

7.4. Neposkytnutí pomoci umírající matce86 

V nedávné době získalo české právní prostředí konečně judikát týkající se předběžné 

projevené vůle odmítající lékařskou péči. Ačkoli se nejedná o dříve vyslovené přání po 

                                                 
86 Nález ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 2078/16 ze dne 02.01.2017 
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formální stránce, splňující požadavky § 36 zákona o zdravotních službách, může mít tento 

judikát pro samotný institut dříve vysloveného přání a jeho užívání v praxi zásadní 

význam. Ústavní soud v tomto judikátu konečně dovodil, že pokud pacientka dlouhodobě 

odmítala lékařskou pomoc ze strany příslušného lékaře (který byl v tomto případě 

současně jejím synem), nejen že lékař neporušil žádnou svou povinnost, když pacientce 

nezbytnou lékařskou péči neposkytl, ale lékař by dokonce své povinnosti porušil, pokud 

by jí takovou péči poskytl. Ústavní soud výslovně dovodil možnost vzniku 

civilněprávního deliktu lékaře, pokud by péči pacientce i přes její předchozí odmítání 

v situaci, kdy byla tato péče pro záchranu jejího života nezbytná, poskytl. Ze strany 

Ústavního soudu tak došlo k jakémusi posvěcení materiální podstaty institutu dříve 

vysloveného přání a současně Ústavní soud vyslal všem lékařům jasnou zprávu: 

respektovat vůli pacienta je správný krok, i když se s touto vůlí neztotožňujete!  

 

Tento judikát je sice zásadní a dobrou zprávou pro institut dříve vysloveného přání 

v praxi, nicméně stále neřeší problematiku této práce, neboť v daném případě lékař 

pacientovu vůli respektoval. 

7.5. Úvaha pro futuro 

Přes několik dostupných judikátů na téma právo pacienta odmítnout lékařskou péči není 

stále jasné, jak se soudy postaví k otázce civilní (ba ani trestní) odpovědnosti lékaře 

nerespektujícího dříve vyslovené přání. Můžeme se ale pokusit z názorů soudů 

vyslovených v dosavadních rozhodnutích odhadnout celkový postoj českých soudů a 

vytvořit určitý předpoklad či očekávání postoje, který soudy zaujmou k rozebírané 

problematice, pokud se jim dostane do rozvrhu. 

 

Jak je uvedeno výše, soudy jsou obecně nakloněny myšlence „uznání právní subjektivity 

každého jedince a jeho svobody rozhodovat o svém vlastním těle“ a podpory „autonomie 

jeho morální volby“87. Je tedy možné očekávat, že soudy skutečně budou dovozovat 

civilní odpovědnost lékaře za nerespektování platného dříve vysloveného přání a že 

budou pacientům přiznávat nárok na satisfakci za poškození jejich práv. Současně je 

v souvislosti s tím, že v případě nerespektování vůle pacienta již vícekrát došlo 

                                                 
87 Nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 2078/16 ze dne 02.01.2017 
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k odškodnění jeho nemajetkové újmy, a to i v penězích, možné očekávat, že soudy budou 

pacientům přiznávat odškodnění i v případě nerespektování dříve vysloveného přání. 

 

Je nicméně diskutabilní, jakým způsobem se soudy postaví k situaci, ve které bude 

aplikovatelnost dříve vysloveného přání na konkrétní případ sporná, případně jak se 

postaví k problematice platnosti dříve vysloveného přání vůbec. Lze se domnívat, že ve 

sporných případech, kdy nebude zcela zřejmé, zda bylo dříve vyslovené přání možno 

v dané situaci aplikovat, budou soudy rozhodovat spíše ve prospěch lékaře, který 

lékařskou péči poskytl. Vzhledem k tomu, jak citlivé téma je problematika dříve 

vysloveného přání a jak závažné skutečnosti může ovlivňovat, včetně samotného života 

pacienta, je totiž nezbytné přistupovat k němu s maximální obezřetností a precizností. 

Nejen z uvedených judikátů totiž vyplývá respekt soudů k lékařskému poslání88 a 

uznávání práva na život a zdraví89 jako jedné z nejvyšších hodnot systému základních 

lidských práv, a proto lze očekávat požadavek naprosté jistoty o vůli pacienta v případě, 

že mají být tato práva (myšleno zejména právo na život) překonána právě jeho vlastní 

svobodou vůle. 

 

Judikatura, která by bez pochyby napomohla širšímu využívání institutu dříve 

vysloveného přání, nicméně vznikne až právě tehdy, kdy začne docházet k praktickému 

využívání dříve vysloveného přání a ke vzniku sporů mezi lékaři a pacienty. Je tedy třeba, 

                                                 
88 Nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 1565/14 ze dne 02.03.2015: „Dále je nutné zohlednit, že poskytování 

zdravotní péče je vysoce žádoucí a společensky prospěšnou činností.“ 

89 Usnesení Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 3917/11 ze dne 06.03.2014: „Ústavní soud úvodem zdůrazňuje, 

že v žádném případě nemíní stěžovatelovu věc bagatelizovat, neboť v obecné rovině jde o problematiku 

závažnou, jež se velice úzce dotýká ve své podstatě nejdůležitějšího práva člověka, a to práva na život 

zakotveného v čl. 6 odst. 1 Listiny (resp. čl. 2 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod). 

Toto základní právo bylo sice primárně "koncipováno a definováno skrze jeho obrannou funkci a tomu 

odpovídajícímu subjektivnímu nároku jednotlivce, aby státu (veřejné moci) a jeho represivnímu aparátu 

bylo zapovězeno svévolně vstupovat do prostoru chráněného právem na život", nicméně nutno z něho 

vyvodit, jak také Evropský soud pro lidská práva opakovaně činí, rovněž povinnost státu toto právo aktivně 

chránit, podle okolností také přijetím preventivních opatření k ochraně života, zdraví a bezpečnosti 

jednotlivců (viz Wagnerová, E., Šimíček, V., Langášek, T., Pospíšil, I., a kol.: Listina základních práv a 

svobod, Komentář, Praha, Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, s. 161 a násl.; srov. mj. rozsudek ESLP ze dne 

14. 12. 2010 ve věci Mižigárová proti Slovensku, stížnost č. 74832/01).“ 
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stejně jako u všech jiných témat, která nejsou judikována, vyčkat prvních odvážlivců, 

kteří se pustí do bezprecedentních soudních sporů.  
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8. Lékařovo dilema 

Dosud se tato práce zabývala pohledem na probíranou problematiku, který silně 

favorizuje svobodu vůle pacienta a prezentuje lékaře jako poskytovatele služby, který 

pouze plní přání svého klienta. Jedná se o pohled zákonodárce, a jak je uvedeno výše, 

také o pohled soudů. 

 

Na okamžik nicméně opusťme formální zákonné pojetí dříve vysloveného přání a vůle 

pacienta a zaměřme se na osobu samotného lékaře, který byl konfrontován s dříve 

vysloveným přáním pacienta. Samotné rozhodnutí, zda dříve vyslovené přání skutečně 

aplikuje, totiž provádí pouze právě ošetřující lékař. Jak již bylo uvedeno, judikatura k této 

problematice prakticky neexistuje a názory odborné veřejnosti se různí. O to je 

rozhodování lékaře v dané situaci složitější. Lékařova reakce při konfrontaci s dříve 

vysloveným přáním může mít různé následky a občanskoprávní odpovědnost je pouze 

jedním z nich. Lékař se pak může dostat do situace, kdy je nucen zvážit, který z možných 

následků jeho jednání je pro něj schůdnější a akceptovatelnější. 

8.1. Občanskoprávní odpovědnost vs. Trestněprávní odpovědnost 

Pokud se lékaři dostane do rukou dříve vyslovené přání odmítající léčbu, jehož platností 

či aplikovatelností si lékař není jist, rozhoduje se mezi variantou „léčit“ a variantou 

„neléčit“. Varianta „léčit“, tedy nerespektovat dříve vyslovené přání, s sebou přináší 

hrozbu občanskoprávní odpovědnosti, o které pojednává tato diplomová práce. Na rozdíl 

od varianty „neléčit“ s sebou nicméně nepřináší hrozbu trestněprávní odpovědnosti90, 

která by mohla přicházet v úvahu, pokud by nebylo v dané situaci možné dříve vyslovené 

přání pacienta aplikovat, lékař by mu přesto pomoc neposkytl a v důsledku tohoto 

neléčení by u pacienta došlo k újmě na zdraví, ne-li ke smrti. S vědomím hrozby trestního 

postihu se pak bohužel jeví naprosto logickým závěr, že lékař bude pacienta raději léčit a 

vystaví se raději nebezpečí civilního postihu, nežli nebezpečí trestněprávního postihu. 

Také odborné publikace91 pochopitelně nabádají lékaře k tomu, aby pacienta raději léčili. 

                                                 
90 Nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 1565/14 ze dne 02.03.2015: „V případech, kdy zdravotničtí 

pracovníci v dobré víře poskytují zdravotní péči s úmyslem zlepšit zdraví, či přímo zachránit životy 

pacientů, nelze tuto činnost v žádném případě kriminalizovat.“ 

91 MACH, Jan. Medicínské právo - co a jak: praktické rady pro lékaře a zdravotníky. Praha: Galén, 2015. 

Theatrum medico-iuridicum. s. 45. ISBN 978-80-7492-218-3; ŠUSTEK, Petr a Tomáš 
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Je nejspíše otázkou dostatečné osvěty a informovanosti lékařů, aby nedocházelo ke 

zneužívání principu „v pochybnostech léčit“ a aby tedy lékaři neměli pocit, že mohou 

vždy pacienta léčit, neboť vždy lze uvažovat o určité míře pochybnosti. 

8.2. Občanskoprávní odpovědnost vs. Rozpor s morálními 

zásadami 

Již v prvních ročnících právnických fakult jsou studenti seznamováni se vztahem a také 

zásadním rozdílem mezi morálkou a právem. Jsou situace, kdy je chování v souladu 

s právem natolik nemorální, že lze uvažovat, že se konkrétní osoba raději podřídí své 

právní odpovědnosti a ponese její následky, než aby byla nucena žít s myšlenkou 

vlastního nemorálního činu. Takovou situaci je právě možné uvažovat v případě dříve 

vysloveného přání. Samotné respektování dříve vysloveného přání, v souvislosti s nímž 

je lékař nucen pacienta „nechat zemřít“, sice může budit pohoršení a morální rozpor, 

nicméně v současné době, kdy je ke každému zásahu do integrity pacienta vyžadován 

informovaný souhlas a mezi lékařem a pacientem je uplatňován klientský princip, by již 

lékař, který by v takové situaci nebyl z morálních důvodů pacienta ochoten neléčit, 

nejspíše sotva mohl vykonávat své povolání, respektive by se musel specializovat na 

některý z méně invazivních oborů, jako např. dermatologie. 

 

Uvažujme nicméně nyní situaci, kdy dojde k chybě na straně lékaře, která způsobí takový 

následek, který je sice relativně snadno napravitelný běžným lékařským zásahem, 

nicméně dříve vyslovené přání právě tento zásah zakazuje a pacient z tohoto důvodu 

umírá. Pro ilustraci je například možné si představit pacienta, kterému je omylem lékaře 

podán lék, na který má silnou alergii a vlivem špatného celkového stavu pacienta dojde 

k okamžité zástavě srdce. Jedná se bohužel současně o pacienta, který má podepsané 

DNR. Je nepochybné, že vlivem nepozornosti lékaře došlo k pochybení se závažným 

následkem na pacientovo zdraví, nicméně rychlým zásahem lékaře mohl být následek 

odvrácen a událost nemusela mít na celkový pacientův stav po správné léčbě žádný vliv. 

Tato konkrétní nepozornost nicméně bude mít fatální důsledky, pokud bude lékař 

postupovat v souladu s dříve vysloveným přáním a tedy v souladu se zákonem. Konkrétní 

lékař pak bude nucen vypořádat se s myšlenkou, že svou „drobnou“ chybou, kterou mu 

                                                 
HOLČAPEK. Informovaný souhlas: teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví. Praha: ASPI, 

2007. Právní rukověť (ASPI). s. 143. ISBN 978-80-7357-268-6. 
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pacient de facto zakázal napravit, pacienta usmrtil. Nejspíše nikdo by se pak z lidského 

pohledu nedivil lékaři, který by pacienta léčil i přes jeho dříve vyslovené přání a raději 

by byl vystaven civilněprávnímu postihu, než vlastnímu svědomí. 

 

Zákon se neptá, z jakého důvodu se pacient do situace, ve které je třeba dříve vyslovené 

přání aplikovat, dostal. § 36 zákona o zdravotních službách mluví pouze o předvídatelné 

situaci, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje. Pochybení lékaře sice obvykle sotva 

označíme jako „předvídatelnou situaci“, není ovšem těžké představit si takové dříve 

vyslovené přání, které by bezpochyby cílilo i právě na situaci pochybení lékaře. 

Uvědomme si, že např. v případě odmítání krevní transfuze Svědky Jehovovými jejich 

dříve vyslovené přání nesouvisí se samotným zákrokem a možnou záchranou jejich 

života, ale přímo s faktem, že by měli do svého těla přijmout cizí krev, tedy se základním 

principem předmětného zákroku. Proto by v jejich případě bylo nutné dovodit 

aplikovatelnost dříve vysloveného přání i na popsanou situaci. Pokud se nyní nebudeme 

blíže zabývat okolnostmi, které by v dané situaci mohly nutnost aplikace dříve 

vysloveného přání pacienta vyvrátit, je tedy nutné uzavřít, že z pozice právníků bychom 

i v tak nepříjemné situaci jako je situace výše nastíněná museli lékaři poradit, aby pacienta 

neléčil.   
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9. Dříve vyslovené přání – jak dál? 

Je evidentní, že ačkoli by problematika dříve vysloveného přání mohla lékaři při výkonu 

jeho povolání zásadně usnadňovat práci, neboť se jedná o jakýsi kvazi návod pro lékaře 

jak postupovat v situaci, kdy pacient není schopen vyjádřit svou vůli týkající se 

poskytování zdravotních služeb, v současné době není tento institut v České republice 

příliš využíván a pokud se již lékaři naskytne příležitost se s ním v praxi setkat, způsobuje 

mu spíše potíže, neboť ohledně jeho aplikace panuje nejistota a nedůvěra.92 Vzhledem 

k tomu, že dříve vyslovené přání je velice důležitým institutem moderní medicíny, který 

utužuje klientský přístup lékaře k pacientovi a umožňuje pacientům být suverénní entitou 

a řídit svůj vlastní život až do samého konce, bylo by více než vhodné, aby i v České 

republice tento institut expandoval z papíru do reálného světa. Dokud nebude dříve 

vyslovené přání ve větší míře využíváno v praxi, není možné očekávat ani dostatek sporů 

a tedy judikatury týkající se tohoto tématu. Proto je základním předpokladem toho, aby 

práce na téma odpovědnosti při nerespektování dříve vyslovených přání nebyla plná úvah 

a hypotéz, rozšíření povědomí o dříve vysloveném přání mezi pacienty a lékaře. Při tom 

sehrává nezastupitelnou a primární roli občanská společnost, zejména neziskové 

organizace.  

 

Inspiraci je možné brát ze zahraničí z míst, kde se již institut advance directives běžně 

využívá. Jeden z možných inspirativních přístupů k advance directives vytvořila 

nezisková organizace Aging with Dignity93 se sídlem v Tallahassee na Floridě. Je jím 

dokument Five Wishes (česky „pět přání“), který umožňuje pacientům upravit jejich vůli 

týkající se poskytování zdravotní péče do budoucna. Five Wishes je nejvyužívanější 

dokument svého druhu v USA, neboť je vypracován velmi srozumitelně a jednoduše, a 

zároveň se týká celkového stavu a situace pacienta, kdy mnohdy řeší otázky, které sice 

nemají právní význam, pro pacienta jsou nicméně zásadní.  

 

V českém prostředí se o rozšíření a zlepšení všeobecného povědomí o dříve vysloveném 

přání zasazuje nezisková organizace Cesta domů, z.ú. 94, IČ 265 28 843, se sídlem 

                                                 
92 Úvod. In: Cesta domů, z.ú. Dříve vyslovené přání (sborník). [cit. 25.03.2017] Dostupné z: 

<http://modrapomnenka.cz/wp-content/uploads/DVP-bro%C5%BEurka.pdf> 

93 Aging with Dignity. About Us. [cit. 25.03.2017] Dostupné z: <https://agingwithdignity.org/ >  

94 Cesta domů, z.ú. O nás. [cit. 25.03.2017] Dostupné z: <https://www.cestadomu.cz/> 

http://modrapomnenka.cz/wp-content/uploads/DVP-bro%C5%BEurka.pdf
https://agingwithdignity.org/
https://www.cestadomu.cz/
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Bubenská 421/3, Holešovice, 170 00 Praha, vedená v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze pod sp.zn. U 130. Tato organizace má za cíl zlepšit péči o lidi 

na konci života a snaží se přispět k celospolečenským změnám, což činí mnohými 

projekty a kulturními akcemi, včetně odborných přednášek a publikací. 

 

Jedním z velkých projektů této organizace byl také projekt nazvaný „Dříve vyslovené 

přání pacienta – jak je správně plnit?“, podporovaný také Ministerstvem práce a 

sociálních věcí ČR95, konaný od 01.01.2015 do 31.12.2016. V rámci tohoto projektu se 

konalo pět kurzů s tématem plnění dříve vysloveného přání pacientů, a to v Praze, 

Chrudimi, Rajhradě u Brna a v Táboře. Projekt vyvrcholil odbornou konferencí, ze které 

byl vydán sborník obsahující články JUDr. Heleny Krejčíkové, Ph.D., lékaře a etika 

MUDr. Jaromíra Matějka, Ph.D., Th.D., primářky Domácího hospice Cesta domů MUDr. 

Ireny Závadové a psychologa a psychoterapeuta PhDr. Martina Loučka, Ph.D.96 Cesta 

domů, z.ú. také vydala dvě příručky, které se snaží pomoci lékařům při aplikaci a 

pacientům při sepisování dříve vyslovených přání.97  

 

Je otázkou nakolik je v silách jedné neziskové organizace prosadit do praxe institut dříve 

vysloveného přání, je ale jistě pozitivním zjištěním, že k takové snaze dochází. Pro reálný 

vliv na zvýšení společenského povědomí a zejména pro zvýšení povědomí samotných 

lékařů o tom, že je jejich povinností dříve vyslovené přání pacienta dodržovat, a že 

v opačném případě může dojít ke vzniku jejich občanskoprávní odpovědnosti a 

povinnosti k náhradě škody, je ještě nicméně třeba ujít velký kus cesty.  

                                                 
95 Projekt č. 7017 

96 Cesta domů, z.ú. Dříve vyslovené přání (sborník). [cit. 25.03.2017] Dostupné z: 

<http://modrapomnenka.cz/wp-content/uploads/DVP-bro%C5%BEurka.pdf> 

97 MATĚJEK, Jaromír. Dříve vyslovené přání: Manuál pro lékaře. Cesta domů: 2015. [cit. 25.03.2017] 

Dostupný z: <http://www.umirani.cz/sites/default/files/ke-stazeni/pdf/cd-letak-drive-vyslovena-prani-

2015-pro-lekare-.pdf>; KREJČÍKOVÁ, Helena. Dříve vyslovené přání: Manuál nejen pro pacienty. Cesta 

domů: 2015. [cit. 25.03.2017] Dostupný z: <http://www.umirani.cz/sites/default/files/ke-stazeni/pdf/cd-

letak-drive-vyslovena-prani-2015-pro-pacienty-.pdf > 

http://modrapomnenka.cz/wp-content/uploads/DVP-bro%C5%BEurka.pdf
http://www.umirani.cz/sites/default/files/ke-stazeni/pdf/cd-letak-drive-vyslovena-prani-2015-pro-lekare-.pdf
http://www.umirani.cz/sites/default/files/ke-stazeni/pdf/cd-letak-drive-vyslovena-prani-2015-pro-lekare-.pdf
http://www.umirani.cz/sites/default/files/ke-stazeni/pdf/cd-letak-drive-vyslovena-prani-2015-pro-pacienty-.pdf
http://www.umirani.cz/sites/default/files/ke-stazeni/pdf/cd-letak-drive-vyslovena-prani-2015-pro-pacienty-.pdf
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10. Závěr 

Na téma dříve vyslovené přání již bylo popsáno mnoho stran papíru. Je proto nyní na 

čase, aby byly nějaké strany popsány také samotným dříve vysloveným přáním. Je těžké 

uvést do praxe právní institut, se kterým nemá české prostředí mnoho zkušeností, a jehož 

právní úprava skýtá mnoho prostoru pro vznik neřešených či neřešitelných situací. O to 

těžší je to v okamžiku, kdy se tento institut dotýká tak závažných hodnot, jako je lidský 

život a zdraví, kterých si evropské právní prostředí tak vysoce cení. 

 

Vyvozování občanskoprávní odpovědnosti z nerespektování dříve vysloveného přání je 

náročným úkolem zejména proto, že se dosud děje pouze na teoretické rovině. Je nicméně 

nezbytné se touto problematikou zabývat, a to zejména proto, aby byla tato možná 

odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb a lékařských pracovníků „vidět“. I pro 

laika je velmi snadné dovtípit se, že pokud lékař neposkytne pacientovi pomoc, je velmi 

pravděpodobné, že za to bude tento lékař občanskoprávně odpovědný, tedy že bude muset 

„platit odškodné“ (o trestněprávní odpovědnosti nemluvě). Méně je nicméně součástí 

všeobecného povědomí skutečnost, že existují situace, kdy lékař může nést naopak 

odpovědnost (a může „platit odškodné“) za to, že někoho vyléčil. 

 

Pokud má tedy zvítězit klientský přístup lékaře k pacientovi nad přístupem 

paternalistickým, a pokud má zvítězit svoboda vůle člověka nad ochranou života 

v jakékoli jeho kvalitě i proti vůli jeho nositele, je nezbytné vést právě takové úvahy a 

diskuze, o jakou se pokusila autorka této diplomové práce.  
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Abstract 

 

 

Civil Liability in the Case of Disrespecting a Patient´s Advance 

Directives 

 

The aim of this thesis is to analyse and describe the problematic of Civil Liability in the 

specific case of disrespecting a patient´s advance directives by a medical.  

 

The institute of Advance Directives was first introduced in the Czech law by the 

Convention on Human Rights and Biomedicine in 2001 and later by the Law No. 

372/2011 Coll., Act on Health Care Provision. Thought the Advance Directives cannot 

be considered as a new institute in the Czech law, it is hardly ever used in practice. There 

is no judicature and practical knowledge on the topic of civil liability in this case, and the 

insecurity causes that doctors do not feel like willing to respect the exceptionally 

occurring advance directives, because they fear the criminal liability they think that could 

arise if they did not provide the health care necessary for saving life of their patient. 

 

This thesis is trying to highline the importance of a patient´s will. Meanwhile, it is 

pointing to the fact that even saving a patient´s life can cause legal liability of a doctor. 

The thesis is primarily analysing and describing such liability within the general 

provisions on liability in the Czech Law and is also trying to give an insight to the 

problematic of potential claims arisen from the civil liability in the specific case of 

disrespecting a patient´s advance directives. It is using other legal institutes and judicature 

concerning different topics to create hypothesis about potential attitude towards the 

problematic in question. The thesis is also considering attitude of foreign legal 

environment, especially in connection to the problematic of wrongful birth and wrongful 

life claims, which have a lot in common with the advance directives. Last but not least, it 

is presenting first practical attempts to raise public awareness on advance directives in 

Czech Republic. 
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Shrnutí 

 

Občanskoprávní odpovědnost v případě nerespektování dříve 

vysloveného přání 

 

Účelem této diplomové práce je analýza a popis problematiky občanskoprávní 

odpovědnosti ve specifickém případě nerespektování pacientova dříve vysloveného přání 

lékařem.  

 

Institut dříve vysloveného přání byl do českého právního řádu poprvé zaveden Úmluvou 

o lidských právech a biomedicíně v roce 2001 a později zákonem č. 372/2011 Sb., zákon 

o poskytování zdravotních služeb. Ačkoli již nelze považovat dříve vyslovené přání za 

nový institut českého práva, není v praxi příliš využíván. K tématu občanskoprávní 

odpovědnosti v předmětném případě dosud nebyla vytvořena judikatura a praxe trpí 

fatálním nedostatkem zkušeností. Nejistota ohledně nastíněné problematiky způsobuje, 

že lékaři se zdráhají zřídka se objevující dříve vyslovená přání respektovat, neboť se 

obávají případné trestní odpovědnosti za neposkytnutí zdravotní péče nebytné pro 

záchranu života pacienta.  

 

Tato diplomová práce se snaží vyzdvihnout váhu pacientovy svobodné vůle a současně 

poukazuje na skutečnost, že i záchrana pacientova života může způsobit nežádoucí právní 

odpovědnost lékaře. Zabývá se primárně analýzou a rozborem této odpovědnosti 

v kontextu obecné úpravy občanskoprávní odpovědnosti v českém právu a pokouší se 

také nastínit problematiku možných nároků vzniklých v důsledku odpovědnosti za 

nerespektování dříve vysloveného přání pacienta. Práce využívá ostatní právní instituty a 

judikaturu týkající se obdobných témat k vytvoření hypotéz týkajících se možného 

přístupu k probírané problematice. Současně bere v potaz také přístup k problematice 

v rámci některých zahraničních právních systémů, a to zejména v souvislosti s žalobami 

wrongful birth a wrongful life, které s dříve vyloveným přáním úzce souvisí. V 

neposlední řadě také představuje čtenáři projevy praktické snahy o rozšíření všeobecného 

povědomí o dříve vysloveném přání v České republice.  
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