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 Pacient po operaci, umístěn nejprve na kliniku ARO, o 
den později byl přeložen na oddělení chirurgie. 

 Po překladu lékařem indikován pro bolest břicha 
léčivý přípravek – anestetikum v dávce 100µg v 50ml 
fyziologického roztoku podané ve formě pomalé 
nitrožilní infuze. Namísto toho podala sestra dvě 
ampule toho léčivého přípravku o obsahu účinné látky 
100µg naráz nitrožilně. 

 U pacienta došlo k apnoi, bradykardii a v konečném 
důsledku k hypoxické encefalopatii. Pacient se 
nachází ve vegetativním stavu s vigilním kómatem. 
 



 Pacient (zastoupen opatrovníkem) tvrdil, že 
došlo k pochybení ze strany poskytovatele, 
resp. jeho zaměstnankyně – zdravotní sestry, 
a tedy k poskytování zdravotních služeb v 
rozporu s požadavkem náležité odborné 
úrovně (non lege artis) 

 Poškození dále argumentovali i odpovědností 
za porušení smlouvy dle ustanovení § 2913 
občanského zákoníku. 
 
 



 Ve věci byly podány dvě žaloby, když poškození 
žádali na odškodném za způsobenou 
nemajetkovou újmu celkem částku 49.200.000,-
Kč: 
1. žaloba na náhradu újmy na zdraví pacienta s 
požadovaným zadostiučiněním ve výši 
40.000.000,- Kč 
2. žaloba na náhradu újmy při zvlášť závažném 
ublížení na zdraví celkem osmi blízkých 
příbuzných pacienta s požadovanou náhradou za 
utrpení ve výši 9.200.000,- Kč 



 Opuštění jednotné úpravy civilního deliktu 
 Rozlišujeme smluvní a mimosmluvní odpovědnost  

 
 § 2910 – porušení právní povinnosti, která není 

stanovena ve smlouvě, s ohledem na zavinění 
 § 2913 – porušení smluvní povinnosti, bez 

ohledu na zavinění 
 

 § 2909 – odpovědnost v případě úmyslného 
porušení dobrých mravů  
 



 Protiprávní jednání 

 Porušení zákonné/ smluvní povinnosti 

 Vznik újmy 
 Příčinná souvislost 

 Bezpečně prokázaná – 100%? 

 (Zavinění)  

 Presumpce a domněnky nedbalosti, příp. liberační 
důvody 





 Škůdce, který́ vlastním zaviněním poruší 
povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak 
do absolutního práva poškozeného, nahradí 
poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k 
náhradě vznikne i škůdci, který́ zasáhne do 
jiného práva poškozeného zaviněným 
porušením zákonné povinnosti stanovené na 
ochranu takového práva 
 



 (1) Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, 
nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně 
nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění 
ujednané povinnosti zjevně sloužit. 
 
 

 § 2636: smlouva o péči o zdraví 



 Primární povinností poskytovatele je 
postupovat při poskytování zdravotních 
služeb tzv. lege artis 

 Pojem lege artis není leg. definován ->  

 § 2643 NOZ (v rámci smlouvy o péči o zdraví) 

 § 4 odst. 5 ZZS (postup „na náležité odborné 
úrovni“) 



 (1) Poskytovatel postupuje podle smlouvy s 
péčí řádného odborníka, a to i v souladu s 
pravidly svého oboru. 

 (2) Ošetřovaný sdělí poskytovateli podle 
svého nejlepšího vědomí potřebné údaje a 
poskytne mu součinnost nutnou podle 
rozumného očekávání k tomu, aby mohl 
splnit povinnosti podle smlouvy. 



 „Náležitou odbornou úrovní se rozumí 
poskytování zdravotních služeb podle 
pravidel vědy a uznávaných medicínských 
postupů, při respektování individuality 
pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a 
objektivní možnosti.“ 
 



 Objektivní znak stanovující obecný standard péče  
 Čl. 4 ÚoB - jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je 

nutno provádět v souladu s příslušnými profesními 
povinnostmi a standardy  

 Uznávané postupy, které vyplývají z učebnic 
lékařských fakult, z odborné literatury, z doporučení 
odborných společností, ze stanovisek profesních 
lékařských komor a z lékařských odborných kongresů  

 Poskytovatel nemůže být vázán jediným určeným 
postupem pro každou situaci s ohledem na specifika 
každého pacienta  



 Podmínka subjektivního charakteru 
 Pl. ÚS 1/12: Poskytovatel je tak povinen zvolit 

takový uznávaný medicínský postup, který 
bude odpovídat potřebám individuality 
pacienta 

 Poskytovatele nelze obecně omezit 
závaznými standardy (z důvodu individuality 
pacienta), až na výjimky, kdy v případě 
určitých zákroků existuje jediný možný 
postup 



 Podmínka subjektivního charakteru 
 Rozšíření definice lege artis postupu o 

pravidlo krajní nouze  
 Možnosti poskytovatele je nutno hodnotit ex 

ante 
 Specifická korekce vyjádřená ÚS (Pl. ÚS 

35/95) - vyjadřuje limitaci lékařových 
možností v dané situace (nemocnice x terén) 



 Žalobkyně podstoupila operaci štítné žlázy, při níž došlo 
k přerušení zvratného nervu.  
 

 Soud: Došlo k pochybení operatéra označovanému jako 
„vitium artis“, jež mělo negativní dopad na zdraví 
žalobkyně - při operaci bylo riziko poškození zvratného 
nervu podceněno, a jednalo se tedy o zaviněné 
nedbalostní porušení pr. povinnosti  
 

 Žalovaná: „Vitium artis“ je chybou v lékařském umění s 
tím, že se nejedná o pochybení úmyslné ani nedbalostní, 
ale o nezaviněný neúspěch při poskytování zdravotní 
péče 



 „Pojem „vitium artis“, nemá v medicínsko-právní 
terminologii jednoznačný význam a v literatuře je vhodnost 
jeho užívání zpochybňována. Při posouzení, zda postup 
„vitium artis“ naplňuje znak protiprávnosti, je tedy třeba 
zkoumat, jakým způsobem tento pojem vymezili a použili 
znalci ustanovení v této věci.“ 
 

 „Nelze tedy akceptovat tvrzení dovolatelky, že pojem 
„vitium artis“ (jak byl použit znalci ustanovenými 
v tomto řízení) nepředstavuje pochybení úmyslné ani 
nedbalostní. Z provedených důkazů se naopak podává, 
že jde o pochybení (nesprávnost v postupu), tj. porušení 
povinnosti, a to sice neúmyslné a nevědomé, ale učiněné 
v nevědomé nedbalosti. “ 



 Pacientka byla na porodnicko-gynekolog. 
oddělení přijata (27.6.2014) ve večerních 
hodinách (odtok plodové vody), po vyšetření 
na monitoru byla rodičce ve 22:00 
aplikována injekce za účelem vyvolání 
porodu a následně druhého v době od 01:17 
do 01:40 proveden císařský říz, při kterém 
se však narodil mrtvý donošený plod, kdy 
příčinou úmrtí byla nitroděložní asfyxie 
(udušení). 
 



 Znalecký posudek: konstatovány známky macerace – 
smrt nastala cca 24 hodin před porodem. „Při přijetí 
do nemocnice dne 27. 6. 2013 v 19:14 byl vyšetřením 
konstatován normální předporodní nález, včetně 
záznamu o normální srdeční akci plodu. 
Retrospektivně lze konstatovat, že tento závěr 
nebyl správný, neboť s vysokou pravděpodobností 
nebyl plod již v této době živý“  

 K nesprávné interpretaci poslechového i CTG 
záznamu může dojít 
 

 Postup lékařů je nutno hodnotit jako vitium artis 
(neúmyslná chyba lékaře daná podmínkami v dané 
situaci) 

 



 
 Nejvyšší soud ČR: chyba v diagnóze sama o sobě ještě 

nemusí mít charakter nedbalosti ani jednání „non lege 
artis"“.  
 

 Ale může tomu tak být v případě, je-li nesprávná 
diagnóza důsledkem závažného porušení postupů pro její 
určování, například v případě bezdůvodného nevyužití 
dostupných diagnostických metod. Postup lékaře je 
ovšem vždy nutno hodnotit tzv. „ex ante“, tj. na základě 
informací, které měl lékař v době rozhodování k dispozici. 
 

 Okolnosti poskytnutí zdravotní péče musí být takového 
rázu, že využijeme vše, co je dostupné pro zajištění péče, 
její koordinaci a integraci (konziliární služby, laboratoře, 
kompetence atd.). 

 





 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. 
 



 Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení 
na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy 
manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké 
peněžitou náhradou vyvažující plně jejich 
utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, 
stanoví se podle zásad slušnosti. 
 

 = narušení kvalifikovaného sociálního vztahu 
 



OZ 
§444 odst. 3 

NOZ 
§ 2959 

- Za škodu usmrcením náleží 
pozůstalým jednorázové 
odškodnění, a to 
a) manželovi nebo manželce 240 
000 Kč, 
b) každému dítěti 240 000 Kč, 
c) každému rodiči 240 000 Kč, 
d) každému rodiči při ztrátě dosud 
nenarozeného počatého dítěte 85 
000 Kč, 
e) každému sourozenci zesnulého 
175 000 Kč, 
f) každé další blízké osobě žijící ve 
společné domácnosti s usmrceným 
v době vzniku události, která byla 
příčinou škody na zdraví s 
následkem jeho smrti, 240 000 Kč 

- Při usmrcení nebo zvlášť 
závažném ublížení na zdraví 
odčiní škůdce duševní útrapy 
manželu, rodiči, dítěti nebo jiné 
osobě blízké peněžitou náhradou 
vyvažující plně jejich utrpení. 
Nelze-li výši náhrady takto určit, 
stanoví se podle zásad slušnosti 

 



 Odůvodňují-li to zvláštní okolnosti, za nichž 
škůdce způsobil újmu protiprávním činem, 
zejména porušil-li z hrubé nedbalosti 
důležitou právní povinnost, anebo způsobil-li 
újmu úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z 
jiné pohnutky zvlášť zavrženíhodné, nahradí 
škůdce též nemajetkovou újmu každému, 
kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje 
jako osobní neštěstí, které nelze jinak 
odčinit. 
 



 Žalovaný jako vlastník i řidič osobního automobilu 
srazil na přechodu pro chodce manžela žalobkyně, 
který utrpěl vážná zranění. Za toto jednání byl 
žalovaný pravomocně odsouzen pro trestný čin 
ublížení na zdraví. V důsledku této události trpí 
žalobkyně psychickými obtížemi, spočívajícími ve 
zhoršené náladě, obavách, pocitech beznaděje, 
pesimismu, poruchách spánku, které byly znalcem z 
oboru zdravotnictví – psychiatrie diagnostikovány 
jako protrahovaná úzkostně depresivní reaktivní 
porucha s rysy posttraumatické stresové poruchy. 



 Při této nehodě k poškození zdraví žalobkyně nedošlo, nýbrž 
újma na zdraví se u ní rozvinula v reakci na vážné poškození 
zdraví jejího manžela. Újma, jež vznikla na zdraví žalobkyně 
následkem reakce na úraz jejího manžela, vznikla tedy v 
příčinné souvislosti se skutečností, jež sama je následkem.  
 

 V takovém případě je třeba i nadále vycházet z právního 
názoru v němž se uvádí, že příčinnou souvislost mezi 
jednáním škůdce a vzniklou škodou nelze dovodit ze 
skutečnosti, která je již sama následkem, za nějž škůdce 
odpovídá z jiného právního důvodu. Tak je tomu např. 
tehdy, utrpěl-li někdo škodu v důsledku reakce (šoku) na 
zprávu o smrtelném úrazu jiné osoby, který škůdce 
způsobil a za škodu z něhož odpovídá. 



OZ 
§ 420a 

NOZ 
§ 2924 

(1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobí 
jinému provozní činností. 

(2) Škoda je způsobena provozní činností, je-li 
způsobena 

a) činností, která má provozní povahu, nebo věcí 
použitou při činnosti, 

b) fyzikálními, chemickými, popřípadě 
biologickými vlivy provozu na okolí, 

c) oprávněným prováděním nebo zajištěním prací, 
jimiž je způsobena jinému škoda na 
nemovitosti nebo je mu podstatně ztíženo 
nebo znemožněno užívání nemovitosti. 

(3) Odpovědnosti za škodu se ten, kdo ji způsobil, 
zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla 
způsobena neodvratitelnou událostí nemající 
původ v provozu anebo vlastním jednáním 
poškozeného. 

Kdo provozuje závod nebo jiné 
zařízení sloužící k výdělečné 
činnosti, nahradí škodu vzniklou z 
provozu, ať již byla způsobena 
vlastní provozní 

činností, věcí při ní použitou nebo 
vlivem činnosti na okolí.  

 

Povinnosti se zprostí, prokáže-li, že 
vynaložil veškerou péči, kterou lze 
rozumně požadovat, aby ke škodě 
nedošlo. 



 Vztahuje se i na zdravotnická zařízení  
 X vyjmutí provedení vlastního zákroku (25 Cdo 

3805/2009)  
 DZ: „jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti“ = 

nejen s platící klientelou, ale i s výdělky 
plynoucími z veřejných rozpočtů, např. veřejné 
nemocnice  
 

 Nozokomiální infekce (MRSA) x lze se zprostit 
pokud prokážu, že jsem vynaložil veškerou péči, 
kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě 
nedošlo 



OZ 
§ 421a 

NOZ 
§ 2936 a § 2937 

- Každý odpovídá i za 
škodu způsobenou 
okolnostmi, které mají 
původ v povaze přístroje 
nebo jiné věci, jichž bylo 
při plnění závazku 
použito. Této 
odpovědnosti se nemůže 
zprostit 
 
 

- Široká interpretace NS 
ČR 

- Kdo je povinen někomu něco 
plnit a použije při tom vadnou 
věc, nahradí škodu způsobenou 
vadou věci. To platí i v případě 
poskytnutí zdravotnických, 
sociálních, veterinárních a jiných 
biologických služeb 
 

- Způsobí-li škodu věc sama od 
sebe, nahradí škodu ten, kdo 
nad věcí měl mít dohled; nelze-li 
takovou osobu jinak určit, platí, 
že jí je vlastník věci. Kdo 
prokáže, že náležitý dohled 
nezanedbal, zprostí se 
povinnosti k náhradě 





 „Příčinná souvislost mezi zaviněným protiprávním 
jednáním žalovaného a vznikem škody na zdraví musí 
být bezpečně prokázána, nestačí tu pouhá 
pravděpodobnost. (...) Pokud některou ze skutečností, 
jež přicházejí v úvahu jako příčiny vzniku škody, bez 
nichž by škodlivý následek nenastal, je třeba posoudit 
z toho hlediska, zda šlo o jednání nebo opomenutí 
protiprávní, potom důkazní povinnost ohledně 
protiprávního úkonu i příčinné souvislosti má 
poškozený žalobce.“ 
 

 1 Cz 59/90 (R 21/1992) ze dne 27. 9. 1990 
 
 



 8 Tdo 193/2010: „o příčinnou souvislost mezi 
protiprávním jednáním a škodlivým 
následkem proto nejde v případě, že sice 
dojde k újmě na životě či zdraví poškozeného, 
avšak lékař postupoval v souladu se svými 
povinnostmi uvedenými zejména v § 55 odst. 
1, odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o 
zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.“ 
 



 Závěry nalézacího soudu stran 
„stoprocentního“ prokázání objektivní 
příčinné souvislosti se jeví Ústavnímu soudu 
jako nereálné, neboť nedosažitelné a 
neudržitelné.  
 

 Určovat v lékařských postupech jednoduchý 
vztah příčiny a následku je samo o sobě velmi 
obtížné. Zásah lékaře vlastně sám o sobě mění 
„přirozený běh věcí“ v lidském těle, zasahuje do 
komplexních vztahů příčin a následků 



 Vzhledem k tomu, že pojem příčinná 
souvislost není právními předpisy v České 
republice nijak definován, nic nebrání 
judikatuře českých soudů, aby požadavek 
„stoprocentně“ prokazované příčinné 
souvislosti přehodnotila a přijala 
adekvátnější a realističtější výklad 
„způsobení škody“, který by vyrovnával 
slabší postavení poškozených․ 



 Opětovné prolomení 100% přesvědčivosti 
důkazu v medicínskoprávních sporech 

  
 Posun od praktické jistoty k převažující 

pravděpodobnosti -> právní nejistota 



 Podle znalců sice nelze se stoprocentní 
jistotou potvrdit, že by v případně dřívějšího 
zahájení léčby došlo k remisi, odvolací soud 
však s odkazem na rozhodnutí Ústavního 
soudu sp. zn. I. ÚS 1919/08 dovodil, že znalci 
uváděná pravděpodobnost 70% až 80% je 
pro závěr o příčinné souvislosti mezi 
nesprávným postupem žalované a úmrtím 
poškozeného dostačující 
 



sustek@aksu.cz 


