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Program
 Reformy 2006-2009

 Nový trestní zákon

 Vývoj v oblasti občanskoprávní odpovědnosti
 Náhrada škody a ochrana osobnosti

 Pojištění profesní odpovědnosti

 Systém veřejného pojištění, právní vývoj



Co se stalo v letech 2006-2009
 Zdravotnický systém: původní reformní plány

 Zákon o zdravotních sluţbách

 Zákon o zdravotním pojištění

 Zákon o zdravotních pojišťovnách

 Zákon o univerzitních nemocnicích

 Po 2008: „malá novela“ 48/1997 Sb. – „přednostenky a profesorné“

 Reálné změny
 „Reforma veřejných financí“

 Poplatky, limit na doplatky

 SÚKL a úhrady léčiv

 Omezení „paragrafu Fischerové“



Co se stalo v letech 2006-2009
 Další novinky

 Nahlíţení do zdravotnické dokumentace, 111/2007 Sb.

 Vyhláška 385/2006 Sb.

 Nový trestní zákon

 Omezení fúzí zdravotních pojišťoven

 Centrální úloţiště

 Judikatura
 Náhrady škody a ochrana osobnosti – zvýšení sazeb; promlčení ochr.os.; 

wrongful birth;

 ÚS: rozhodnutí o přijatelnosti poplatků (silná nesouhlasná stanoviska)

 NSS: Právo na informace o úhradách



Trestní právo
 Nový trestní zákoník

 40/2009 Sb.

 Platnost: 9.2.2009, účinnost: 1.1.2010

 Novinky
 Formální pojetí TČ

 Definice omylu

 Souhlas pacienta

 Přípustné riziko 



Pojetí trestného činu

 § 12 Zásada zákonnosti a zásada subsidiarity 
trestní represe
 (1) Jen trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní 

sankce, které lze za jejich spáchání uloţit.

 (2) Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky 
s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky 
škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti 
podle jiného právního předpisu.

 § 13 Trestný čin
 (1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon 

označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v 
takovém zákoně.

 (2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného 
zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, ţe postačí 
zavinění z nedbalosti.



Pojetí trestného činu

 Současný TZ: § 3 Trestný čin
 (1) Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehoţ 

znaky jsou uvedeny v tomto zákoně.

 (2) Čin, jehoţ stupeň nebezpečnosti pro společnost je 
nepatrný, není trestným činem, i kdyţ jinak vykazuje znaky 
trestného činu.

 (4) Stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je určován 
zejména významem chráněného zájmu, který byl činem 
dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, 
okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, 
mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou.

 Stupeň nebezpečnosti TČ: přesunut do části o 
trestech



Pojetí trestného činu
 § 39 Stanovení druhu a výměry trestu

 (1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a 
závaţnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, 
majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu 
ţivota a k moţnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po 
činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé 
následky činu, … Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze 
očekávat od trestu pro budoucí ţivot pachatele.

 (2) Povaha a závaţnost trestného činu jsou určovány zejména 
významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem 
provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, 
osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo 
cílem.



Přečiny a zločiny

 Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.
 Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, 

na něţ trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní 
sazby do pěti let.

 Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona 
přečiny; zvlášť závaţnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něţ 
trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně deset let. 

 § 46 Obecné ustanovení 
 Od potrestání pachatele, který spáchal přečin, jeho spáchání lituje a 

projevuje účinnou snahu po nápravě, lze upustit, jestliţe vzhledem k 
povaze a závaţnosti spáchaného přečinu a k dosavadnímu ţivotu 
pachatele lze důvodně očekávat, ţe jiţ pouhé projednání věci postačí k 
jeho nápravě i k ochraně společnosti.



Zavinění: úmysl

 Dříve §4 TZ  

 § 15 Úmysl

 (1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliţe 
pachatel
• a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit 

zájem chráněný takovým zákonem, nebo

• b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení 
způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

 (2) Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s 
tím, ţe způsobem uvedeným v trestním zákoně 
můţe porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým 
zákonem.



Zavinění: nedbalost

 Dříve § 5 TZ

 § 16 Nedbalost

 (1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliţe pachatel
• a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo 

ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů 

spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo

• b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, 

ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a 

mohl.

 (2) Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliţe přístup 

pachatele k poţadavku náleţité opatrnosti svědčí o zřejmé 

bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním 

zákonem.



Věk, příčetnost

 § 25 Věk

 Kdo v době spáchání činu nedovršil čtrnáctý rok svého věku, 

není trestně odpovědný. 

 § 26 Nepříčetnost

 Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl 

rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není 

za tento čin trestně odpovědný.

 § 27 Zmenšená příčetnost

 Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu měl 

podstatně sníţenou schopnost rozpoznat jeho protiprávnost 

nebo ovládat své jednání, je zmenšeně příčetný.



Omyly

 § 18 Omyl skutkový
 (1) Kdo při spáchání činu nezná ani nepředpokládá jako moţnou 

skutkovou okolnost, která je znakem trestného činu, nejedná úmyslně; 
tím není dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.

 (2) Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkové okolnosti, které by 
naplňovaly znaky mírnějšího úmyslného trestného činu, bude potrestán 
jen za tento mírnější trestný čin, nejde-li o trestný čin spáchaný z 
nedbalosti.

 (3) Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkové okolnosti, které 
by naplňovaly znaky přísnějšího úmyslného trestného činu, bude 
potrestán za pokus tohoto přísnějšího trestného činu.

 (4) Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkovou okolnost, která 
vylučuje jeho protiprávnost, nejedná úmyslně; tím není dotčena 
odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.



Omyly

 § 19 Omyl právní

 (1) Kdo při spáchání trestného činu neví, ţe jeho čin 

je protiprávní, nejedná zaviněně, nemohl-li se omylu 

vyvarovat.

 (2) Omylu bylo moţno se vyvarovat, pokud
• povinnost seznámit se s příslušnou právní úpravou vyplývala pro 

pachatele ze zákona nebo jiného právního předpisu, úředního 

rozhodnutí nebo smlouvy, z jeho zaměstnání, povolání, postavení 

nebo funkce, 

• anebo mohl-li pachatel protiprávnost činu rozpoznat bez zřejmých 

obtíží.



Svolení poškozeného

 § 30 Svolení poškozeného
 (1) Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení

osoby, jejíţ zájmy, o nichţ tato osoba můţe bez omezení 
oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny.

 (2) Svolení podle odstavce 1 musí být dáno předem nebo 
současně s jednáním osoby páchající čin jinak trestný, 
dobrovolně, určitě, váţně a srozumitelně; je-li takové svolení 
dáno aţ po spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-li 
důvodně předpokládat, ţe osoba uvedená v odstavci 1 by 
tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu a 
svým poměrům.

 (3) S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které 
jsou v době činu v souladu s právním řádem a poznatky 
lékařské vědy a praxe, nelze za svolení podle odstavce 1 
povaţovat souhlas k ublíţení na zdraví nebo usmrcení.



Přípustné riziko

 § 31 Přípustné riziko

 (1) Trestný čin nespáchá, kdo 
• v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, které měl v době 

svého rozhodování o dalším postupu, 

• vykonává v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce 

společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný 

trestním zákonem, 

• nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak.

 (2) Nejde o přípustné riziko, jestliţe 
• taková činnost ohrozí život nebo zdraví člověka, aniž by jím byl dán k ní v 

souladu s jiným právním předpisem souhlas, 

• nebo výsledek, k němuž směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika, 

• anebo provádění této činnosti zřejmě odporuje požadavkům jiného právního 

předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se příčí dobrým mravům. 



§ 140 Vraţda

 (1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán 
odnětím svobody na deset aţ osmnáct let.

 (2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo 
po předchozím uváţení, bude potrestán odnětím 
svobody na dvanáct aţ dvacet let.

 (3) Odnětím svobody na patnáct aţ dvacet let nebo 
výjimečným trestem bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
 f) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického 

zaměstnání nebo povolání, nebo na jiném, který plnil svoji 
obdobnou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, 
postavení nebo funkce nebo uloţenou mu podle zákona,

 (4) Příprava je trestná.



Privilegované skutkové podstaty

 § 141 Zabití

 (1) Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení, 
strachu, úleku nebo zmatku anebo v důsledku 
předchozího zavrţeníhodného jednání 
poškozeného, bude potrestán trestem odnětí 
svobody na tři léta aţ osm let.

 § 142 Vraţda novorozeného dítěte matkou

 Matka, která v rozrušení způsobeném porodem
úmyslně usmrtí při porodu nebo bezprostředně po 
něm své novorozené dítě, bude potrestána odnětím 
svobody na tři léta aţ osm let.



TČ proti těhotenství

 § 159 Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu 
těhotné ţeny
 Kdo bez souhlasu těhotné ţeny uměle přeruší její těhotenství, bude 

potrestán odnětím svobody na dvě léta aţ osm let.

 § 160 Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem 
těhotné ţeny
 Kdo se souhlasem těhotné ţeny uměle přeruší její těhotenství jinak neţ 

způsobem přípustným podle zákona o umělém přerušení těhotenství, 
bude potrestán odnětím svobody na jeden rok aţ pět let nebo zákazem 
činnosti.

 § 161 Pomoc těhotné ţeně k umělému přerušení těhotenství
 Kdo těhotné ţeně pomáhá k tomu, aby

• a) své těhotenství sama uměle přerušila, nebo

• b) jiného požádala nebo jinému dovolila, aby jí bylo těhotenství uměle přerušeno jinak 
než způsobem přípustným podle zákona o umělém přerušení těhotenství, bude 
potrestán odnětím svobody až na jeden rok.



TČ proti těhotenství

 § 162 Svádění těhotné ţeny k umělému přerušení 
těhotenství
 (1) Kdo svádí těhotnou ţenu k tomu, aby

• a) své těhotenství sama uměle přerušila, nebo

• b) jiného požádala nebo jinému dovolila, aby jí bylo těhotenství uměle 
přerušeno jinak než způsobem přípustným podle zákona o umělém přerušení 
těhotenství, 

 bude potrestán odnětím svobody aţ na dvě léta.

 § 163 Společné ustanovení
 Těhotná ţena, která své těhotenství sama uměle přeruší 

nebo o to jiného poţádá nebo mu to dovolí, není pro takový 
čin trestná, a to ani podle ustanovení o návodci a 
pomocníkovi.



Neoprávněné nakládání s os. údaji
 §180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji

 (…)  odnětím svobody aţ na tři léta nebo zákazem činnosti (…) bude 
potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší státem uloţenou nebo 
uznanou povinnost mlčenlivosti tím, ţe neoprávněně zveřejní, sdělí 
nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s 
výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a způsobí tím 
váţnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíţ se 
osobní údaje týkají.

 Odnětím svobody na jeden rok aţ pět let, peněţitým 
trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
 spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně 

přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,

 způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo

 spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný 
prospěch.

 Drobná změna v kvalifikované skutkové podstatě 
současného § 178 TZ



Podvod, neoprávněné podnikání

 § 209 Podvod

 Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, ţe uvede někoho v 

omyl, vyuţije něčího omylu nebo zamlčí podstatné 

skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli 

nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody aţ na dvě 

léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 

majetkové hodnoty.

 Judikatura ke sponzorským darům?

 § 251 Neoprávněné podnikání

 Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje sluţby 

nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání, 

bude potrestán odnětím svobody aţ na dvě léta nebo 

zákazem činnosti



Neoznámení, nepřekaţení
 §§ 367, 368

 Ve výčtu téţ TČ přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332)

 § 331 Přijetí úplatku
 Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s 

obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro 
jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo

 kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s 
podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo pro jiného 
přijme nebo si dá slíbit úplatek,

 bude potrestán odnětím svobody aţ na tři léta nebo 
zákazem činnosti.

 Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek ţádá, 
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců aţ pět 
let.



Neoznámení, nepřekaţení
 § 332 Podplacení

 Kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí 
obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, nebo

 kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo 
jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek,

 bude potrestán odnětím svobody aţ na dvě léta nebo peněţitým 
trestem.

 § 334 Společné ustanovení
 Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém 

majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává 
nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a 
na kterou není nárok.

 Za obstarávání věcí obecného zájmu se povaţuje téţ zachovávání 
povinnosti uloţené právním předpisem nebo smluvně převzaté, jejímţ 
účelem je zajistit, aby v obchodních vztazích nedocházelo k 
poškozování nebo bezdůvodnému zvýhodňování účastníků těchto 
vztahů nebo osob, které jejich jménem jednají.



Občanskoprávní 
odpovědnost



Občanskoprávní odpovědnost
 Dva základní typy

 Ochrana osobnosti (§11 a násl.)
 Odpovědnost za škodu (§420 a násl.)

 Ochrana osobnosti
 Neoprávněný zásah do osobnostních práv
 Vznik újmy na osobnostních právech
 Příčinná souvislost

 Obecná odpovědnost za škodu (§420)
 Protiprávní jednání
 Škoda
 Příčinná souvislost
 Zavinění (kromě případů objektivní odpovědnosti)



Ochrana osobnosti
 §11

 Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména ţivota a 
zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakoţ i soukromí, svého 
jména a projevů osobní povahy. 

 § 13
 (1) Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno

od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby 
byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené 
zadostiučinění.

 (2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 
1 zejména proto, ţe byla ve značné míře sníţena důstojnost fyzické 
osoby nebo její váţnost ve společnosti, má fyzická osoba téţ právo 
na náhradu nemajetkové újmy v penězích.

 (3)Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k 
závaţnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichţ k porušení práva 
došlo.



Ochrana osobnosti

 Speciální řízení 

 V prvním stupni před Krajským soudem, v odvolacím před 

Vrchním

 Není moţno spojit s řízením o náhradu škody

 Promlčení

 Listina: základní práva „nepromlčitelná“

 NS: Obecná tříletá promlčecí doba majetkových nároků

 Dvojí kompenzace imateriální újmy

 Satisfakce vs. kompenzace

 Bolestné a ZSU + zadostiučinění: lze…?

 Odpovědnost bez zavinění



Ochrana osobnosti
 Soudy určují částku na základě volné úvahy

 Korektiv „přiměřenosti“?

 Sankční náhrada škody?

 Prokazování škody vs. prokazování osobnostní újmy: 
„matematika vs. slohová práce“

 Moţno ţádat odškodnění jakékoliv škody – prostor pro 
inovace (např. wrongful birth)

 Judikatura:
 Satisfakce za „reálné ohroţení“, ne jen jiţ vzniklou škodu?

 Pojištění odpovědnosti
 Pokrývá i ochranu osobnosti?

 Očekávané legislativní změny
 Integrace do „běţné“ náhrady škody



Náhrada škody – obecná 

odpovědnost
 § 420

 Kaţdý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením 

právní povinnosti.

 Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáţe, ţe škodu 

nezavinil.

 Ţalobce tvrdí a prokazuje

 Porušení právní povinnosti

 Škodu

 Příčinnou souvislost

 Ţalovaný tvrdí a prokazuje

 Absenci zavinění



Základní pojmy - výklad

Protiprávní jednání
 Obecná prevenční povinnost (§415 OZ)

• Akreditační standardy?

 Specifické povinnosti zdravotníka
• Postupovat dle pravidel pro informovaný souhlas

• Vést zdravotnickou dokumentaci dle zákona

• Dodržovat mlčenlivost

• Postupovat „lege artis“



Základní pojmy - výklad

Škoda
 Skutečná škoda a ušlý zisk (§442 OZ)

 Škoda na zdraví (§444 a násl.)
• Bolestné a ztížení společenského uplatnění

• Účelné náklady léčení

• Ztráta na výdělku/důchodu

• Škoda usmrcením: Jednorázové odškodné, náklady 
pohřbu, výživné pozůstalým



Bolestné a ZSU
 Bliţší úprava: Vyhláška 440/2001 Sb. 

 Seznamy bodů pro bolest a ZSU (nejbliţší podobná poloţka)

 Základní hodnota: body x 120 Kč

 Bolestné
 Bolest způsobená škodou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním jejích 

následků; 

 Za bolest se přitom povaţuje kaţdé tělesné a duševní strádání způsobené 
škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla

 Při určování bodového ohodnocení bolesti stanoveného rozmezím bodů se 
dále přihlíţí zejména k rozsahu a způsobu poškození zdraví, jeho závaţnosti, 
k průběhu léčení včetně náročnosti pouţité léčby a ke vzniklým komplikacím.

 Bodové ohodnocení bolesti lze provést aţ v době stabilizace bolesti.

 ZSU
 Následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně 

nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v ţivotě a ve společnosti, zejména 
na uspokojování jeho ţivotních a společenských potřeb, včetně výkonu 
dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a 
moţnosti uplatnit se v ţivotě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, a 
to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví



„Násobky“
 Zvýšení v lékařském posudku

 Nutný náročný způsob léčení:  nejvýše o 50 %; 
• náročným způsobem léčení se rozumí zejména infekce rány prodlužující dobu 

léčení,

 Mimořádně náročný způsob léčení: nejvýše na dvojnásobek; 
• mimořádně náročným způsobem léčení se rozumí zejména léčení zahrnující 

dlouhodobou plicní ventilaci, kanylaci velkých cév nebo dialýzu,

 Zvlášť těţké následky: nejvýše o 50 % 
• zvlášť těžkými následky škody na zdraví se rozumí takové následky, které 

podstatně omezují nebo významně mění uplatnění v životě anebo znemožňují 
další uplatnění v životě, a to s ohledem na věk poškozeného i jeho předpokládané 
uplatnění v životě.

 Více aplikovatelných poloţek: 
• Bodové hodnocení se sčítá

• Poškození téhož orgánu: Součet nesmí překročit hodnotu za ztrátu

 Zvýšení soudem
 Ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele můţe 

soud výši odškodnění stanovenou podle této vyhlášky přiměřeně
zvýšit.



Škoda

 Za škodu usmrcením náleţí pozůstalým 

jednorázové odškodnění, a to

 a) manţelovi nebo manţelce 240 000 Kč,

 b) kaţdému dítěti 240 000 Kč,

 c) kaţdému rodiči 240 000 Kč,

 d) kaţdému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného 

počatého dítěte 85 000 Kč,

 e) kaţdému sourozenci zesnulého 175 000 Kč,

 f) kaţdé další blízké osobě ţijící ve společné domácnosti 

s usmrceným v době vzniku události, která byla příčinou 

škody na zdraví s následkem jeho smrti, 240 000 Kč. 



Základní pojmy - výklad

 Příčinná souvislost
 Conditio sine qua non

 Vznik škody následkem zákroku, nebo následky 
dalšího rozvoje choroby?

 Souhlasové spory: byl by pacient býval 
nepodstoupil zákrok?

 Příčinná souvislost v praxi
 Ţalobce musí prokazovat (znalecký posudek)

 Nutno prokázat příčinný vztah protiprávního 
jednání vůči kaţdé poloţce škody

 Alternativní kauzalita



Náhrada škody: Odpovědnost za 

pracovníky
 § 420 odst. 2) 

 Škoda je způsobena právnickou osobou, anebo fyzickou 
osobou, kdyţ byla způsobena při jejich činnosti těmi, které 
k této činnosti pouţili. Tyto osoby samy za škodu takto 
způsobenou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich 
odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím 
dotčena. 

 Problémové oblasti
 Excesy z vymezené činnosti („vrah Zelenka“)

 Externí pracovníci v nemocnici v jiném neţ 
pracovněprávním vztahu

 „Pronájem sálu a personálu“ externímu lékaři



Náhrada škody: Zvláštní případy

 Škoda způsobená přístrojem (§ 421a)
 (1) Kaţdý odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, 

které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichţ 
bylo při plnění závazku pouţito. Této odpovědnosti se 
nemůţe zprostit.

 (2) Odpovědnost podle odstavce 1 se vztahuje i na 
poskytování zdravotnických, sociálních, veterinárních a 
jiných biologických sluţeb.

 V praxi
 Časté vyuţití – objektivní princip, netřeba prokazovat 

jednání non lege artis, stačí prokázat „původ v povaze 
přístroje“

 Obtíţné rozlišení od obecné odpovědnosti; případ 
„zavaděč“



Promlčení

 § 100
 Právo se promlčí, jestliţe nebylo vykonáno v době v tomto zákoně 

stanovené.

 K promlčení soud přihlédne jen k námitce dluţníka. Dovolá-li se 
dluţník promlčení, nelze promlčené právo věřiteli přiznat. (...)

 § 101
 Pokud není v dalších ustanoveních uvedeno jinak, je promlčecí doba 

tříletá a běţí ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé.

 § 106
 (1) Právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode dne, kdy se 

poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá.

 (2) Nejpozději se právo na náhradu škody promlčí za tři roky, a jde-li o 
škodu způsobenou úmyslně, za deset let ode dne, kdy došlo k 
události, z níţ škoda vznikla; to neplatí, jde-li o škodu na zdraví.



Promlčení

 § 112
 Uplatní-li věřitel v promlčecí době právo u soudu nebo u jiného 

příslušného orgánu a v zahájeném řízení řádně pokračuje, promlčecí 
doba od tohoto uplatnění po dobu řízení neběţí. 

 To platí i o právu, které bylo pravomocně přiznáno a pro které byl u 
soudu nebo u jiného příslušného orgánu navrţen výkon rozhodnutí.

 § 113
 Jde-li o práva osob, které musí mít zákonného zástupce, nebo o 

práva proti těmto osobám, promlčení nepočne, dokud jim zástupce 
není ustanoven. 

 Jiţ započaté promlčení probíhá dále, avšak neskončí, dokud 
neuplyne rok po tom, kdy těmto osobám bude zákonný zástupce 
ustanoven nebo kdy překáţka jinak pomine.



Znalecké posudky
 Právní úprava

 Zákon o znalcích a tlumočnících

 Očekávaná novelizace

 Povinnosti znalce
 Zpracovat posudek „řádně“

 Posuzovat otázky faktické, nikoliv však otázky právní (u soudce 
naopak)

 Vyvarovat se „pochybnosti o nepodjatosti“

 Znalci a znalecké ústavy

 V praxi
 Písemný posudek, pokládání dotazů

 Výslech znalce – pozor na překvapení, zejména u ústavů

 Hojné vyuţití „soukromých“ posudků a ne-znaleckých dobrozdání



Náklady řízení

 Občanský soudní řád, § 137 a násl.

 Náklady řízení jsou zejména
 Hotové výdaje účastníků a jejich zástupců

 Soudní poplatek

 Ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců,

 Náklady důkazů,

 Náhrada za daň z přidané hodnoty

 Odměna za zastupování.

 Placení nákladů
 Kaţdý účastník platí náklady řízení, které vznikají jemu

osobně, a náklady svého zástupce.



Náklady řízení

 § 142
 Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu 

nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti 
účastníku, který ve věci úspěch neměl.

 Měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů 
poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, ţe ţádný z účastníků nemá na 
náhradu nákladů právo.

 I kdyţ měl účastník ve věci úspěch jen částečný, můţe mu soud 
přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně 
nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém 
posudku nebo na úvaze soudu.

 § 143
 Ţalovaný, který neměl úspěch ve věci, má právo na náhradu nákladů 

řízení proti ţalobci, jestliţe svým chováním nezavdal příčinu k podání 
návrhu na zahájení řízení.

 § 150
 Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nemusí soud výjimečně 

náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat.



Pojištění profesní odpovědnosti

 Povinnost ZZ

 Nejsou stanoveny náleţitosti – záleţí na nabídce 
komerční pojišťovny

 Obsah:
 Výše (roční nebo případové nebo kombinace)

 Rozsah a výluky (ochrana osobnosti, škoda úmyslně, škoda 
nekvalifikovaným pracovníkem) 

 Časový aspekt

 Mimosoudní řešení sporu



Veřejné zdravotní pojištění

 Právo na hrazenou péči
 Případ Karpeles

 Rozsudky ESD – mobilita pacientů
 Peerbooms, Muller, Watts atd.

 Příprava nové směrnice

 Status zdravotnických zařízení a pojišťoven
 AOK Bundesverband

 Ambulanz Glockner

 Recentní kauza „lázně“?



Přednášková činnost, vzdělávání
http://www.zdravopravo.cz, seminare@zdravopravo.cz

Právní pomoc
http://www.holubova.cz, ondrej.dostal@holubova.cz

Děkuji za 
pozornost
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