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Motto    
 

 

    

  Nejspíše tedy náleží opravdu dobrým 
zákonům, aby všechno, pokud je to možné, 
určovaly samy a co nejméně ponechávaly 
rozhodnutí soudcům. 

 

 Aristotelés: Rétorika 
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Nemajetková újma na zdraví    
 

 

 § 2958 o. z.  

   Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného 

peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další 

nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší 

budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení 

společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, 

stanoví se podle zásad slušnosti. 
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Nemajetková újma na zdraví    
  

  

 237. a 238. závěrečných ustanovení § 3080 o. z. 

 - zrušena vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a 
ztížení společenského uplatnění  

 Důvodová zpráva: 

 Opouští se pojetí § 444 odst. 2 a 3 platného občanského zákoníku a vůbec 
myšlenka, že by sazebník výše náhrad měl a priori stanovit zákon nebo dokonce 
podzákonný předpis, aby se tak zjednodušilo rozhodování soudů. Nehledě k tomu, 
že obdobný přístup standardní zákonné úpravy nevolí a nabízejí soudům volnou 
ruku. Je třeba hlavně poukázat, že rozhodnutí jednotlivého právního případu 
náleží jen soudci a zákonodárná moc, natož moc výkonná nemá v působnosti 
nařizovat soudu, jak má jednotlivý případ rozhodnout.  
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Nemajetková újma na zdraví    
  

 237. a 238. závěrečných ustanovení § 3080 o. z. 

 - zrušena vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a 

ztížení společenského uplatnění  

 Důvodová zpráva: 

 Odpovědnost za spravedlivé rozhodnutí v konkrétním případě nemůže ze soudce 

nikdo sejmout a snaha o nivelizaci soukromého života v jeho rozmanitostech 

nevyvolá nic jiného, než rigor nesrovnávající se s povahou jednotlivých případů.  
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Nová pracovněprávní úprava 

 Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákoník práce a zrušuje zákon 
č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění – účinný od 1. 10. 2015 

  

 § 271c 

 Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 

 

 (1) Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se poskytuje 
zaměstnanci jednorázově, a to nejméně ve výši podle právního 
předpisu vydaného k provedení odstavce 2. 

  

 (2) Vláda stanoví nařízením výši náhrady za bolest a ztížení 
společenského uplatnění odpovídající vzniklé újmě, způsob určování 
výše náhrady v jednotlivých případech a postupy při vydávání 
lékařského posudku včetně jeho náležitostí ve vztahu k posuzované 
činnosti. 
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Metodika NS k nemajetkové újmě na zdraví     

 

 - Důvodová zpráva k § 2958 o. z.: 

 

 Pociťují-li někteří představitelé soudní moci potřebu tabulek, vzorců 

nebo klíčů speciálně pro tyto účely, nic nebrání tomu, aby se soudní 

praxe sama shodla na zásadách, podle nichž bude postupováno.  
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Metodika NS k nemajetkové újmě na zdraví    
 

 

 Metodika v materiálech NS  

 

R 63/2014 – Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika 

 

 nezávazný doporučující materiál 

 komplexní přístup 

 odborný podklad 

 předpoklad využití v soudní i mimosoudní praxi 

 dopadá na občanskoprávní vztahy 
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Metodika NS k nemajetkové újmě na zdraví 

- literatura 
 

 

Žďárek, R., Těšinová, J., Škárová, M., Waltr, R., Púry, F. a kol: Metodika 
odškodňování imateriálních újem na zdraví, C. H. Beck. Praha 2015 

 

Mališ, D.: http://www.epravo.cz/top/clanky/nova-metodika-nejvyssiho-
soudu-k-nahrade-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-zatim-zcasti-nehotova-
ale-velmi-uzitecna-94311.html 

http://www.epravo.cz/top/clanky/metodika-nejvyssiho-soudu-k-
nahrade-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-podruhe-publikovan-dosud-
neverejny-algoritmus-97569.html 

http://www.epravo.cz/top/clanky/metodika-nejvyssiho-soudu-k-
nahrade-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-potreti-zakouti-a-taje-redakcni-
opravy-metodiky-97885.html 

http://www.epravo.cz/top/clanky/metodika-nejvyssiho-soudu-k-
nahrade-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-poctvrte-jak-se-nelze-domoci-
praktickeho-vypoctu-98145.html 
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Metodika NS k nemajetkové újmě na zdraví    
 

 

 Struktura Metodiky 

 

  A. Preambule 

- třeba doplňovat o nové výchozí částky 

  B. Přehled bolesti 

- potřeba zpřesnění, psychiatrická položka? 
  C. Aktivity a participace (MKF) 

- doplnění podrobné třístupňové klasifikace 
  D. Technické pokyny  

- nové znalecké odvětví 
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Metodika NS - bolestné  
  

  

  

 Přehled bolesti  -  hodnota bodu – 1% hrubé měsíční 
nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním 
hospodářství za rok předcházející roku, v němž vznikl nárok/vznikla 
bolest 

 za rok 2013 - 25.128,- Kč, tj. 1 bod 251,28 Kč pro rok 2014 

 -  za rok 2014 - 25.686,- Kč, tj. 1 bod 256,86 Kč pro rok 2015 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz031114.doc
x  

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-
ctvrtleti-2014-truea9fbwn 
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Metodika NS - bolestné  

  

  

  Potřeba odstranit chyby a provést úpravu 

  Navrženo doplnit o položku týkající se 

psychiatrických obtíží přechodného rázu (bolest v 

širším slova smyslu):  

 Vážná duševní porucha vzniklá následkem traumatu, 

potvrzená psychiatrickým pracovištěm - 60 – 300 b. 
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Metodika NS – ZSU 

 

 Zcela nová filosofie: využití Mezinárodní klasifikace 

funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) 

 - úprava 3. části - Aktivity a participace 

 Postup:  

 - vyjádření stupně či procenta obtíže ve všech 

klasifikovatelných činnostech  

 - přepočet na výsledné celkové procento (0-100 %) 

 - stanovení základní náhrady 

 - tzv. modifikace soudem podle konkrétních poměrů  
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Metodika NS – rozdíly oproti MKF 

 

Aktivity a participace – rozdíly oproti dosavadnímu 

využití (v MKF) 

 

a) hodnotí se všechny položky (domény)  

b) hodnotí se Kapacita, někdy i Výkon 

c) přihlíží se k některým Facilitátorům 

d) významný je stav před poškozením 
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Metodika NS – výše náhrady 

 

 Rámcová výchozí částka (při 100% vyřazení)  

 - 400-násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené 
počty zaměstnanců v národním hospodářství za rok, v němž se ustálil 
zdravotní stav poškozeného,  

  - za rok 2013 - 25.128,- Kč 

- za rok 2014 - 25.686,- Kč 

  http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz031114.docx  

 https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2014-
truea9fbwn 

 pro rok 2014 – 10.051.200,- Kč 

 pro rok 2015 – 10.274.400,- Kč 
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Metodika NS – výše náhrady 

 Hodnocení funkčních schopností podle upravené MKF (% 
vyřazení) je jen podkladem pro další úvahu soudu 

 

 Soud je povinen modifikovat (doladit) výslednou částku 

  věk 

  intenzita předchozích aktivit (zapojení) 

  okolnosti zvláštního zřetele hodné uvedené v § 2957  o. 
z. (zejména úmysl škůdce, zveřejnění újmy,  diskriminace, 
obava ze ztráty života či závažného  poškození zdraví) 

  - vše v procentních pásmech (0-35%), v celkovém  souhrnu 
maximálně do dvojnásobku 
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Metodika NS - postup  

 

• Znalec 

Hodnocení stupně obtíží  

 

    Procentní vyjádření (až do 100%) 

• Soud 

Rámcová výchozí částka (10.051.200 či 10.274.400 Kč) 

 

    Základní náhrada 

 

      Výsledná náhrada 

MKF + přepočet 

Násobení procentem 

Modifikace  
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Metodika NS – znalecké předpoklady 

 

Znalec v oboru zdravotnictví, odvětví stanovení  
nemateriální újmy na zdraví (vyhl. č. 123/2015 Sb.)  

 dokončené vysokoškolské magisterské vzdělání ve studijním 
programu všeobecné lékařství 

 specializovaná způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb., o 
podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (v minimálně jednom z oborů 
podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního 
vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech 
certifikovaných kurzů) 

 nadstavbový kurs k Metodice 
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Metodika NS – znalecké předpoklady 

 

 Tzv. nadstavbový kurs k Metodice 
 

 proškolení MKF ve standardu Světové zdravotnické organizace 
(WHO) 

 právnické minimum k pojmům bolest, ztížení společenského 
uplatnění a další nemajetkové újmy podle § 2958 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, včetně přehledu aktuální judikatury  

 podrobný výklad třístupňové klasifikace MKF upravené pro potřeby 
Metodiky včetně aplikace použitelných testovacích metod 
k jednotlivým doménám  
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Mýty kolem znalecké činnosti 

1) Metodika stanoví znalecké 

předpoklady v rozporu se zákonem 

  

 

 

     doporučuje jen kvalifikační 

předpoklady pro nové znalecké 

odvětví, nikoliv pro znaleckou činnost 

jako takovou 
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Mýty kolem znalecké činnosti 

2) Nové znalecké odvětví popírá principy 

lékařských specializací 

 

 

  

    nové odvětví je „průřezové“, týká 

se posouzení funkčních schopností (dle 

WHO je může zvládnout každý lékař), 

nepopírá odvětvovou specializaci u jiných 

otázek (lege artis, příčinná souvislost) 
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Mýty kolem znalecké činnosti 

3) Metodika komplikuje uplatnění nároků 

požadavkem na znalecký posudek 

 

 

 

   jde jen o doporučení pro soudní 

spory (důraz na kvalitu), pro 

mimosoudní řešení nic nestanoví 
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Mýty kolem znalecké činnosti 

4) Metodika monopolizuje znalecké 

školení 

 

 

  

       doporučuje nejlepší (aktuálně 

jediný) školící subjekt, nebrání nikomu 

jakkoliv se do studia či výuky zapojit 
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Školení znalců 

 

Proškolení Metodiky 

www.skoleniznalcu.cz 

 

Seznam absolventů 

http://www.skoleniznalcu.cz/upload/12272699_9e048606549155.pd
f 

 

Seznam znalců 

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?Open
Form&Seq=1 

 

Počítačové rozhraní pro výpočet 

www.ztizeni.cz 
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Podstata Metodiky 

 

 Nástroj české justice k výkladu § 2958 o. z. 

 Snaha objektivizovat zdravotní obtíže pomocí 

medicínských metod 

 Živý systém – stanovena východiska, ale detaily a další 

otázky se řeší a budou dopracovávat 

 Měla by najít odraz především v soudních rozhodnutích 

 Rozhodnutí budou Nejvyšším soudem analyzována 
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Děkuji Vám za laskavou pozornost  
a přeji hodně úspěchů při  studiu a 

použití Metodiky 
 

Petr Vojtek 
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