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Spravedlivá náhrada za újmu na zdraví



Východiska 

Úmluva o lidských právech a biomedicíně je
mezinárodní smlouvou o ochraně lidských práv a s
odkazem na čl. 1 odst. 2 Ústavy a čl. 10 Ústavy je
součástí ústavního pořádku a má aplikační přednost
před zákonem.

(III. ÚS 449/06 – 1. očkovací nález)
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Východiska 

ESLP vyjádřil potřebu vykládat čl. 8 Úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod v souladu s Úmluvou o
lidských právech a biomedicíně (přihlížet k ní při tomto
výkladu).
Demir and Baykara v. Turkey, [GC], 12. 11. 2008, č. 34503/97, 
§ 81
Glass v. UK, ECHR 2004-II. č. 61827/00, § 75
I.G., M.K. and R.H. v. Slovakia (dec.), 22.9.2009, č. 15966/04,
M.A.K. and R.K. v. UK, 23.3.2010, č. 45901/05 a 40146/06, § 31 a 77,
S. H. and Others v. Austria, 1.4.2010, č. 57813/00, § 38
Dobromir Borisov Daskalov and Others v. Bulgaria (dec.), 3. 11. 2010, č. 27915/06
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Východiska 

Právo na náhradu újmy na zdraví jako procedurální závazek,
plynoucí z čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod.

V případech lékařské nedbalosti a důsledků poškození zdraví
člověka je pak možno pozitivní závazek státu podle čl. 8
Úmluvy splnit, pokud právní řád poškozeným osobám
umožňuje dosáhnout nápravy např. formou odškodnění nebo
zadostiučinění v civilním řízení (Calvelli a Ciglio proti Itálii,
rozsudek GC, ze dne 17. 1. 2002 č. 32967/96, rozsudky
Codarcea proti Rumunsku ze dne 2. 6. 2009 č. 34675/04 a
Benderskiy proti Ukrajině ze dne 15. 11. 2007 č. 22750/02).
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Vo proti Francii z 8. 7. 2004, č. 
53924/00

Ve zvláštní oblasti zdravotnické nedbalosti (medical
negligence) může být závazek například splněn pokud
právní systém poskytne oběti opravné prostředky
v civilním řízení, buďto samostatně nebo ve
spojení s opravnými prostředky v řízení trestním
tak, aby byla zajištěna odpovědnost lékařů a
příslušná civilněprávní možnost nápravy jako je
přiznání náhrady újmy a vydání rozhodnutí.
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Codarcea proti Rumunsku, 2. 6. 2009, 
č. 31675/04, § 108

V případě závažných zásahů do tělesné integrity jako je
špatný lékařský zákrok vedoucí k trvalým či
dlouhodobým následkům pro pacienta vyžaduje čl. 8
Evropské úmluvy existenci účinné procedury (zpravidla
civilního řízení na náhradu škody) ve vnitrostátním
právu, kde se postižený může domoci práva.
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Codarcea proti Rumunsku, 2. 6. 2009, 
č. 31675/04

Státy, které podepsaly Úmluvu se zavázaly vytvořit předpisy,
které zajistí, aby soukromé i veřejné nemocnice přijaly vhodná
opatření chránící integritu pacientů. Také zdůraznil, že pacient
by měl být informován o následcích lékařského zákroku a být
schopen dát či odmítnou plně informovaný souhlas. (…)
V projednávaném případě bylo stěžovatelce umožněno
domáhat se skrze soudní řízení zjištění odpovědnosti lékaře a
toho, aby jí byla přiznána náhrada újmy. Nicméně nebylo
možné stěžovatelce zajistit vyplacení jí přiznané částky, neboť
odpovědný lékař byl v insolvenci a v té době podle
rumunského práva neexistoval systém pojištění odpovědnosti
za zdravotní péči.
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Codarcea proti Rumunsku, 2. 6. 2009, 
č. 31675/04, 

Rumunské soudy odmítly uznat odpovědnost
nemocnice za jednání jejího zaměstnance i přes
skutečnost, že pro to byla opora v judikatuře a
právní doktríně. V důsledku toho Soud shledal
porušení článku 8 Úmluvy, jelikož stěžovatelce
nebylo umožněno získat náhradu újmy, která jí
byla přiznána soudním rozhodnutím v důsledku
lékařské nedbalostí, jíž byla obětí.
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Začátky v judikatuře českého ÚS 

Pl. ÚS 31/94 (posílen princip náhrady skutečné škody u
pracovních úrazů a nemocí), Pl. ÚS 50/05 (povinnost
nepoužít vyhlášku podle § 444 odst. 2 OZ)

Senátní nálezy vedeny pocitem nespravedlnosti redukce
náhrady škody na zdraví, neuhrazení plné újmy,
nepochopení, co vše je plná náhrada újmy na zdraví.

Hledání, které základní právo je ve hře.
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Princip plného odškodnění za škodu na 
zdraví

Jednou ze záruk práva na ochranu zdraví fyzické osoby
garantovaného čl. 31 Listiny je princip plného odškodnění
za utrpěnou újmu na zdraví, který zakládá nárok na
náhradu nákladů spojených s péčí o nesoběstačnou
poškozenou osobu a její domácnost po ukončení
léčby jakožto samostatný nárok v rámci
odškodňování majetkové újmy vzniklé v souvislosti se
škodou na zdraví, k jehož uplatnění je poškozená
osoba aktivně legitimována bez ohledu na to, zda o ni
bezplatně pečuje osoba blízká či nikoli. Soudní
rozhodnutí, jimiž byl princip plného odškodnění popřen,
porušují vlastnické právo poškozeného zaručené čl. 11 Listiny.

nález sp. zn. IV. ÚS 444/11 ze dne 5. 12. 2012, bod 28



Náhrada škody na zdraví spočívající v 
úhradě za péči rodinným příslušníkem

Porušení čl. 36 Listiny, neboť pod náklady spojené s léčením je možné
podřadit i následnou péči o poškozeného.
Ústavní soud má za to, že diference v rozsahu a obsahu náhrady škody na
zdraví podle občanského zákoníku a zákoníku práce (popsaná výše) žádný
ospravedlnitelný účel nesleduje. Ochrana života a zdraví patří mezi
nejcennější základní práva ve smyslu Listiny (srovnej k tomu samotnou
systematiku Listiny a její čl. 6) požívající její ochrany. Vychází-li zákoník
práce z širšího obsahu a rozsahu náhrady škody na zdraví než občanský
zákoník, lze to jistě vysvětlit nutností vyšší ochrany zaměstnanců ve vztahu k
zaměstnavatelům. Stanovením podmínek odpovědnosti za škodu mající
původ v povaze přístroje (jiné věci) podle občanského zákoníku však
zákonodárce rovněž počítá s vyšší ochranou subjektu, jemuž byla takto
způsobena škoda. Při výkladu příslušných ustanovení občanského zákoníku
týkajících se rozsahu a obsahu odpovědnosti za škodu zastávaného
obecnými soudy však tato zvýšená ochrana nenachází odezvu, a to právě ani
v případě poškození zdraví.

nález sp. zn. I. ÚS 46/12 ze dne 16. 1. 2013 



Náhrada škody na zdraví spočívající v 
úhradě za péči rodinným příslušníkem

Ústavní soud má za to, že jeho právní názor sleduje i trend
legislativní, tak jak je vyjádřený v ustanovení § 2960 nového
občanského zákoníku, byť ten nabývá účinnosti až dne 1. 1.
2014.
Závěrem Ústavní soud apeluje na to, aby soudy - zvláště
rozhodují-li případy týkající se poškození zdraví - nebyly
vedeny toliko snahou umožnit poškozenému důstojně dožít,
ale i když je to obtížné, aby se pokusily svým rozhodnutím
vytvářet takové prostředí, aby ti, jejichž zdraví bylo
poškozeno, skutečně žít také chtěli (parafrázováno v širší
souvislosti podle Lewis, C. S. Čtyři lásky. 1. vydání. Praha:
Návrat domů, 1997, s. 45-69, ISBN 80-85495-56-2).

nález sp. zn. I. ÚS 46/12 ze dne 16. 1. 2013 



Které právo je opravdu ve hře ? 

protiprávní postup zdravotnického zařízení může negativně
zasáhnout tělesnou integritu (tedy způsobit újmu na zdraví
zejména ve smyslu čl. 7 odst. 1 Listiny) nejen zhoršením
zdraví poškozeného, ale i ztrátou očekávaného zlepšení zdraví
Ústavně konformní výklad (z hlediska základního práva na
plnou náhradu veškeré utrpěné újmy na zdraví) § 444 odst. 1
občanského zákoníku (ve znění do 31. 12. 2013) tak vyžaduje,
aby se pod termínem "škoda na zdraví" rozumělo nejen
zhoršení zdravotního stavu poškozeného, nýbrž i ztráta jeho
očekávaného zlepšení způsobená vadami postupu
poskytovatele zdravotní služby.

nález sp. zn. III. ÚS 2253/13 ze dne 9. 1. 2014, bod 35



A v jakém rozsahu ? 

Ústavně konformní výklad (z hlediska základního práva
na plnou náhradu veškeré utrpěné újmy na zdraví) § 444
odst. 1 občanského zákoníku (ve znění do 31. 12. 2013)
tak vyžaduje, aby se pod termínem "škoda na zdraví"
rozumělo nejen zhoršení zdravotního stavu
poškozeného, nýbrž i ztráta jeho očekávaného
zlepšení způsobená vadami postupu poskyto-
vatele zdravotní služby.

nález sp. zn. III. ÚS 2253/13 ze dne 9. 1. 2014, bod  36 



Které právo je ve hře a v jakém rozsahu  

Dokud není poškozenému poskytnuto odškodnění v
dostatečném rozsahu, porušení čl. 8 Úmluvy trvá.
(srov. např. rozsudek ve věci Oyal proti Turecku ze dne 23. 3.
2010 č. 4864/05). Princip plného odškodnění za škodu
na zdraví platí i pro nárok na náhradu nákladů v
souvislosti s péčí o nesamostatnou poškozenou osobu
po ukončení léčby. Výklad a aplikace podústavního práva
obecnými soudy musí poskytovat náležitou ochranu ústavně
garantovaným právům a svobodám a věnovat zvláštní
pozornost principu plného odškodnění za porušení
základních práv (v tomto případě na ochranu zdraví podle čl.
31 Listiny a na nedotknutelnost osoby ve smyslu čl. 7 odst. 1
Listiny a čl. 8 odst. 1 Úmluvy).

nález sp. zn. I. ÚS 870/14 ze dne 24. 8. 2015, bod 27



Rozlišení mezi čl. 7 a čl. 31 Listiny 

Zranění působené pádem na zledovatělé komunikaci:
Aby byla ochrana, kterou soudní moc poskytuje právu na
tělesnou a duševní integritu podle čl. 7 odst. 1 Listiny
skutečná a účinná, je třeba vycházet z toho, že původce
újmy je povinen tuto újmu plně nahradit. Z práva na
ochranu tělesné a duševní integrity podle čl. 7 odst. 1
Listiny tedy plyne princip úplné náhrady újmy,
majetkové i nemajetkové, tomu, kdo utrpěl újmu na
zdraví.

nález sp. zn. I. ÚS 2315/15 ze dne 12. 4. 2016, bod 65



Očkování – čl. 24 Úmluvy o LP a 
biomedicíně - shoda většiny s disentem 

Stanoví-li však stát sankci pro případ odepření
povinnosti strpět vakcinaci, musí se zamýšlet i nad
situací, při níž eventuálně způsobí výkonem práva
očkované osobě újmu na zdraví. Prostor k odškodnění
takové osoby otevírá již Úmluva o biomedicíně, která je
součástí ústavního pořádku a v čl. 24 hovoří o
"spravedlivé náhradě" za "nepřiměřené poškození" zdraví
způsobené zákrokem stanoveným zákonem.

nález sp. zn. Pl. ÚS 19/14 z 27. 1. 2015,  97/2015 Sb., bod 87



Očkování – čl. 24 Úmluvy o LP a 
biomedicíně - shoda většiny s disentem 

... při realizaci povinného očkování jde o lékařský výkon
preventivní povahy, činěný v zájmu ochrany veřejného zdraví,
aprobovaný zákonem a mající mimořádně široký osobní
rozsah a dopad. Tyto okolnosti ztěžují právní postavení osoby,
jež může být v důsledku očkování poškozena na zdraví, a je
tedy namístě, aby legislativa odpovědně zvážila doplnění
právní regulace institutu povinného očkování proti infekčním
nemocem o úpravu odpovědnosti státu za výše naznačené
následky. Mělo by se tak stát tím spíše, že taková právní
úprava není v jiných státech nikterak ojedinělá (srov.
přiléhavou výtku, kterou v tomto ohledu adresoval
zákonodárci Ústavní soud Slovinské republiky v rozhodnutí ze
dne 12. 2. 2004 sp. zn. U-I-127/01).

nález sp. zn. Pl. ÚS 19/14 z 27. 1. 2015,  97/2015 Sb., bod 87



Očkování – čl. 24 Úmluvy o LP a 
biomedicíně - shoda většiny s disentem

Není-li zákonem jednoznačně zajištěné, že bude oběť negativních
následků povinného očkování vždy odškodněna, pak je to ona, která
musí nést nadměrné (nepřiměřené) břemeno ve prospěch veřejného
zdraví. To, že možnost domoci se v této situaci kompenzace je
součástí posuzování přiměřenosti úpravy povinného očkování,
připouští i judikatura ESLP (viz Salvetti proti Itálii ze dne 9. 7. 2002
č. 42197/98). Zároveň požadavek zákonného nároku na kompenzaci
vyplývá z čl. 24 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, která je
součástí ústavního pořádku (nález sp. zn. III. ÚS 449/06 ze dne 3. 2.
2011), podle kterého osoba, která utrpěla újmu způsobenou
zákrokem, má nárok na spravedlivou náhradu škody za podmínek a
postupů stanovených zákonem.

Disent Šimáčkové  k nálezu sp. zn. Pl. ÚS 19/14 , bod 23



Očkování – čl. 24 Úmluvy o LP a 
biomedicíně - shoda většiny s disentem

Důvěřuji české justici, že by snad našla i bez této výslovné
zákonné úpravy nějakou cestu, jak by se poškození
náhrady újmy dobrali, avšak stávající úprava (respektive
absence této úpravy) staví osoby podléhající očkovací
povinnosti do nepřijatelné právní pozice - dojde-li k
nenapravitelnému zdravotnímu postižení očkovaného
dítěte, může je čekat bez jasného výsledku mnoho let
soudních pokusů.

Disent Šimáčkové k nálezu sp. zn. Pl. ÚS 19/14 , bod 23



Očkování – další výtka zákonodárci

Ačkoli Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 19/14
upozornil orgány zákonodárné moci (a v důsledku úpravy
materie též podzákonnou normou i orgány moci
výkonné) na neexistenci právní úpravy, jež by stanovila
odpovědnost státu za případnou újmu na zdraví vzniklou
povinným očkováním, dosud k nápravě nedošlo. Jde
přitom o úkol, jehož se ve světle lidskoprávních
dokumentů a standardů nelze zříci.

nález sp. zn. I. ÚS 1253/14 z 22. 12. 2015, bod 52 



Očkování – další výtka zákonodárci i 
justici

Bohužel, i judikatorní praxe obecných soudů kolísá při
posuzování otázky odpovědnosti za následky povinného
očkování z hlediska aspektů veřejnoprávního a
soukromoprávního. Za pozornost stojí rozsudek Nejvyššího
soudu ze dne 27. 5. 2015 sp. zn. 25 Cdo 3953/2014, jenž - i při
existenci zákonné úpravy ukládající povinnosti
poskytovatelům zdravotních služeb při realizaci povinného
očkování - dovodil, že zde poskytovatel (zdravotnické zařízení)
nevykonává veřejnou moc a jeho odpovědnost za újmu na
zdraví způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
aplikované vakcinační látky (§ 421a zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), není
vyloučena zákonem č. 82/1998 Sb.

nález sp. zn. I. ÚS 1253/14 z 22. 12. 2015, bod 53



Kritika Michala Ryšky 

Majetkové poměry škůdce. Požadavek ÚS na zohlednění
majetkových poměrů škůdce (I. ÚS 2844/14) pro účely § 2959
rozumně neobstojí z hlediska výkladu gramatického ani
teleologického a také s ohledem na PETL.

Beckův praktický komentář NOZ



Závěrem

Náhrada úplné újmy na zdraví – trend judikatorní i
legislativní. A hledání, co do ní patří.

Opřeno o čl. 8 Úmluvy, čl. 7/1 (čl. 31) Listiny i čl. 24
Úmluvy o LP a biomedicíně.

Povinné očkování a povinnost státu přijmout
jednoznačný právní předpis, respektující jeho
odpovědnost.

Spravedlivá náhrada za újmu na zdraví



Ústavní soud
Joštova 8, 660 83 Brno 2, tel.: 542162111, www.usoud.cz

Děkuji za pozornost
wwwwww.usoud.cz

katerina.simackova@usoud.cz

http://www.usoud.cz/
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