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Dot ené p edpisy 

!! zákon . 372/2011 Sb., o zdravotních 
slu!bách, ve zn ní pozd j"ích p edpis  

!! zákon . 89/2012 Sb., ob ansk# zákoník 
(dále jen „NOZ“) 



NOZ 

!! !koda zp sobená informací nebo radou 
–! Kdo se hlásí jako p!íslu!ník ur"itého stavu nebo 

povolání k odbornému v"konu nebo jinak vystupuje 
jako odborník, nahradí !kodu, zp#sobí-li ji neúplnou 
nebo nesprávnou informací nebo !kodlivou radou 
danou za odm$nu v zále#itosti svého v$d$ní nebo 
dovednosti. Jinak se hradí jen !koda, kterou n$kdo 
informací nebo radou zp#sobil v$dom$. 



!!Má se za to, !e ka!dá svéprávná osoba má 
rozum pr m rného lov ka i schopnost 
u!ívat jej s b !nou pé í a opatrností a !e 
to ka!d# od ní m !e v právním styku 
d vodn  o ekávat. 



!! (1) Ka!d# má povinnost jednat v právním 
styku poctiv . 

!! (2) Nikdo nesmí t !it ze svého nepoctivého 
nebo protiprávního inu. Nikdo nesmí t !it 
ani z protiprávního stavu, kter# vyvolal 
nebo nad kter#m má kontrolu. 

!!Má se za to, !e ten, kdo jednal ur it#m 
zp sobem, jednal poctiv  a v dobré ví e. 



P edb !né prohlá"ení 

!! V o ekávání vlastní nezp sobilosti právn  jednat 
m !e lov k projevit v li, aby byly jeho 
zále!itosti spravovány ur it#m zp sobem, nebo 
aby je spravovala ur itá osoba, nebo aby se 
ur itá osoba stala jeho opatrovníkem. 

!! Nemá-li prohlá"ení formu ve ejné listiny, musí 
b#t u in no soukromou listinou opat enou 
datem a potvrzenou dv ma sv dky; sv dek o 
sob  uvede v potvrzení údaje, podle nich! ho lze 
zjistit. 



P edb !né prohlá"ení 

!! Zm ní-li se okolnosti zjevn  tak podstatn#m 
zp sobem, !e lov k, kter# prohlá"ení u inil, by 
je za takov#ch okolností neu inil nebo by je 
u inil s jin#m obsahem, soud prohlá"ení zm ní 
nebo zru"í, pokud by jinak lov ku, kter# 
prohlá"ení u inil, hrozila záva!ná újma. P ed 
vydáním rozhodnutí soud vyvine pot ebné úsilí, 
aby zjistil názor lov ka, o jeho! prohlá"ení 
rozhoduje, a to i za pou!ití takového zp sobu 
dorozumívání, kter# si lov k zvolí. 



Nápomoc p i rozhodování 

!! Pot ebuje-li lov k nápomoc p i rozhodování, proto!e mu v 
tom du"evní porucha p sobí obtí!e, t eba!e nemusí b#t 
omezen ve svéprávnosti, m !e si s podp rcem ujednat 
poskytování podpory; podp rc  m !e b#t i více. 

!! (1) Smlouvou o nápomoci se podp rce zavazuje 
podporovanému, !e bude s jeho souhlasem p ítomen p i 
jeho právních jednáních, !e mu zajistí pot ebné údaje a 
sd lení a !e mu bude nápomocen radami. 

!! (2) Smlouva nab#vá ú innosti dnem, kdy ji schválí soud. 
Není-li smlouva uzav ena v písemné form , vy!aduje se, aby 
strany projevily v li uzav ít smlouvu p ed soudem. Soud 
smlouvu neschválí, odporují-li zájmy podp rce zájm m 
podporovaného. 



Zastoupení lenem domácnosti 
!! (1) Brání-li du"evní porucha zletilému, kter# nemá jiného zástupce, 

samostatn  právn  jednat, m !e ho zastupovat jeho potomek, 
p edek, sourozenec, man!el nebo partner, nebo osoba, která se 
zastoupen#m !ila p ed vznikem zastoupení ve spole né domácnosti 
alespo  t i roky. 

!! (2) Zástupce dá zastoupenému na v domí, !e ho bude zastupovat, a 
srozumiteln  mu vysv tlí povahu a následky zastoupení. Odmítne-li 
to lov k, kter# má b#t zastoupen, zastoupení nevznikne; k 
odmítnutí posta í schopnost projevit p ání. 

!! Ke vzniku zastoupení se vy!aduje schválení soudu. P ed vydáním 
rozhodnutí soud vyvine pot ebné úsilí, aby zjistil názor 
zastoupeného, a to i za pou!ití takového zp sobu dorozumívání, 
kter# si zastoupen# zvolí. 



Omezení svéprávnosti 

!! (1) K omezení svéprávnosti lze p istoupit jen v 
zájmu lov ka, jeho! se to t#ká, po jeho zhlédnutí 
a s pln#m uznáváním jeho práv a jeho osobní 
jedine nosti. P itom musí b#t d kladn  vzaty v 
úvahu rozsah i stupe  neschopnosti lov ka 
postarat se o vlastní zále!itosti. 

!! (2) Omezit svéprávnost lov ka lze jen tehdy, 
hrozila-li by mu jinak záva!ná újma a neposta í-li 
vzhledem k jeho zájm m mírn j"í a mén  omezující 
opat ení. 



Omezení svéprávnosti 

!!Soud m !e omezit svéprávnost lov ka v 
rozsahu, v jakém lov k není pro du"evní 
poruchu, která není jen p echodná, 
schopen právn  jednat, a vymezí rozsah, v 
jakém zp sobilost lov ka samostatn  
právn  jednat omezil. 



Omezení svéprávnosti 

!!Rozhodnutí o omezení svéprávnosti 
nezbavuje lov ka práva samostatn  
právn  jednat v b !n#ch zále!itostech 
ka!dodenního !ivota. 



Zásah do integrity 

!! (1) Kdo chce provést na jiném lov ku zákrok, vysv tlí 
mu srozumiteln  povahu tohoto zákroku. Vysv tlení je 
ádn  podáno, lze-li rozumn  p edpokládat, !e druhá 

strana pochopila zp sob a ú el zákroku v etn  
o ekávan#ch následk  i mo!n#ch nebezpe í pro své 
zdraví, jako! i to, zda p ichází v úvahu p ípadn  i jin# 
postup. 

!! (2) Ud luje-li souhlas za jiného jeho zákonn# zástupce, 
podá se vysv tlení i tomu, kdo má b#t zákroku 
podroben, je-li schopen úsudku, zp sobem p im en#m 
schopnosti dot eného vysv tlení pochopit. 



Zásah do integrity 

!! (1) Ud len# souhlas m !e b#t odvolán v 
jakékoli form , i kdy! se pro ud lení 
souhlasu vy!aduje písemná forma. 

!! (2) Nevy!aduje-li se pro souhlas písemná 
forma, má se za to, !e byl ud len. P i 
nejistot , zda byl souhlas odvolán v jiné 
ne! písemné form , se má za to, !e k 
odvolání nedo"lo. 



Zásah do integrity 

!! Má-li b#t zasa!eno do integrity lov ka neschopného 
úsudku zp sobem zanechávajícím trvalé, 
neodvratitelné a vá!né následky nebo zp sobem 
spojen#m s vá!n#m nebezpe ím pro jeho !ivot nebo 
zdraví, lze zákrok provést jen s p ivolením soudu. 
Tím není dot eno ustanovení § 99. 

!! Soud p ivolí k zákroku podle § 100 nebo 101, je-li 
dot ené osob  podle rozumného uvá!ení k 
prosp chu, po jejím zhlédnutí a s pln#m uznáváním 
její osobnosti. 



Smlouva o pé i o zdraví 

!! (1) Vysv tlení je ádn  podáno, lze-li rozumn  
p edpokládat, !e o"et ovan# pochopil sv j zdravotní 
stav, zp sob, ú el a nezbytnost pé e o zdraví v etn  
o ekávan#ch následk  i mo!n#ch nebezpe í pro své 
zdraví, jako! i to, zda p ichází v úvahu i p ípadn# 
jin# zp sob pé e o zdraví. 

!! (2) Musí-li si poskytovatel b#t v dom, !e u 
o"et ovaného vyvolal p edstavu, !e pé í o zdraví 
dosáhne ur itého v#sledku, a  ví nebo musí v d t, 
!e v#sledku nemusí b#t dosa!eno, je povinen i toto 
o"et ovanému vysv tlit. 



Smlouva o pé i o zdraví 

!! Poskytovatel neumo!ní jiné osob  pozorovat pé i 
o zdraví o"et ovaného, leda!e ten dal k tomu 
souhlas. To neplatí, vy!aduje-li se p ítomnost 
jiné osoby, aby bylo prokázáno, nakolik se 
vyhov lo po!adavk m odborné pé e. 

!! Poskytovatel odpovídá za to, !e splní své 
povinnosti s pé í ádného odborníka; k 
ujednáním, která to vylu ují nebo omezují, se 
nep ihlí!í. 



!! § 3 NOZ 
–! (1) Soukromé právo chrání d"stojnost a svobodu 
#lov$ka i jeho p%irozené právo brát se o vlastní "t$stí 
a "t$stí jeho rodiny nebo lidí jemu blízk#ch takov#m 
zp"sobem, jen! nep"sobí bezd"vodn$ újmu druh#m. 

–! (2) Soukromé právo spo#ívá zejména na zásadách, !e 
"! a) ka!d# má právo na ochranu svého !ivota a zdraví, jako! i 

svobody, cti, d"stojnosti a soukromí, 
"! b) rodina, rodi#ovství a man!elství po!ívají zvlá"tní zákonné 

ochrany,….. 



!! § 81 NOZ 

!! (1) Chrán na je osobnost lov ka v etn  v"ech jeho p irozen#ch práv. 
Ka!d# je povinen ctít svobodné rozhodnutí lov ka !ít podle svého. 

!! (2) Ochrany po!ívají zejména !ivot a d stojnost lov ka, jeho zdraví a 
právo !ít v p íznivém !ivotním prost edí, jeho vá!nost, est, soukromí a 
jeho projevy osobní povahy. 

!! § 82 NOZ 

!! (1) lov k, jeho! osobnost byla dot ena, má právo domáhat se toho, 
aby bylo od neoprávn ného zásahu upu"t no nebo aby byl odstran n 
jeho následek. 

!! (2) Po smrti lov ka se m !e ochrany jeho osobnosti domáhat kterákoli 
z osob jemu blízk#ch. 



Náhrada nemajetkové újmy v pen zích 

!!Reparace 

!!Sankce 
–!D#razná, ale nikoli likvida"ní. 

!!Prevence (individuální i generální) 



Stav do konce roku 2013 

!!Soudci nalad ni spí"e ve prosp ch pacient  
jako slab"í strany 

!!Soub !né uplat ování nároku na náhradu 
"kody a náhradu nemajetkové újmy v té!e 
v ci 

!!P iznávání nemajetkové újmy v trestním 
ízení (i v i osobám, které byly v závislém 

postavení, problematická v"!e ástek) 
!!Problematika ztráty "ancí 



Domn nka nedbalosti 

!! (1) Nejedná-li "k dce, jak lze od osoby pr m rn#ch 
vlastností v soukromém styku d vodn  o ekávat, má 
se za to, !e jedná nedbale. 

!!   
!! (2) Dá-li "k dce najevo zvlá"tní znalost, dovednost 

nebo pe livost, nebo zavá!e-li se k innosti, k ní! je 
zvlá"tní znalosti, dovednosti nebo pe livosti 
zapot ebí, a neuplatní-li tyto zvlá"tní vlastnosti, má 
se za to, !e jedná nedbale. 



!! Náhrady p i ublí"ení na zdraví a p i usmrcení 
–! P%i ublí!ení na zdraví od#iní "k"dce újmu po"kozeného pen$!itou 

náhradou, vyva!ující pln$ vytrp$né bolesti a dal"í nemajetkové újmy; 
vznikla-li po"kozením zdraví p%eká!ka lep"í budoucnosti po"kozeného, 
nahradí mu "k"dce i ztí!ení spole#enského uplatn$ní. Nelze-li v#"i 
náhrady takto ur#it, stanoví se podle zásad slu"nosti. 

–! P%i usmrcení nebo zvlá"& záva!ném ublí!ení na zdraví od#iní "k"dce 
du"evní útrapy man!elu, rodi#i, dít$ti nebo jiné osob$ blízké pen$!itou 
náhradou vyva!ující pln$ jejich utrpení. Nelze-li v#"i náhrady takto ur#it, 
stanoví se podle zásad slu"nosti. 

!!   
!! Náklady spojené s pé í o zdraví 

–! $k"dce hradí té! ú#eln$ vynalo!ené náklady spojené s pé#í o zdraví 
po"kozeného, s pé#í o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je 
vynalo!il; po!ádá-li o to, slo!í mu "k"dce na tyto náklady p%im$%enou 
zálohu. 



Záv r 

!! Je zavád n "ir"í pojem újma, kter# 
zahrnuje i "kodu 

!!V oblasti po"kození zdraví se nedá 
(oficiáln ) op ít o zru"enou vyhlá"ku 
440/2001 Sb., o od"kod ování bolesti 

!!Bude vznikat typické soudcovské právo 
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