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Dotené pedpisy
!! zákon

. 372/2011 Sb., o zdravotních
slu!bách, ve znní pozdj"ích pedpis
!! zákon . 89/2012 Sb., obansk# zákoník
(dále jen „NOZ“)

NOZ
!!

!koda zpsobená 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 prmrného lovka i schopnost
u!ívat jej s b!nou péí a opatrností a !e
to ka!d# od ní m!e v právním styku
dvodn oekávat.

!! (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 urit#m
zpsobem, jednal poctiv a v dobré víe.

Pedb!né prohlá"ení
V oekávání vlastní nezpsobilosti právn jednat
m!e lovk projevit vli, aby byly jeho
zále!itosti spravovány urit#m zpsobem, nebo
aby je spravovala uritá osoba, nebo aby se
uritá osoba stala jeho opatrovníkem.
!! Nemá-li prohlá"ení formu veejné listiny, musí
b#t uinno soukromou listinou opatenou
datem a potvrzenou dvma svdky; svdek o
sob uvede v potvrzení údaje, podle nich! ho lze
zjistit.
!!

Pedb!né prohlá"ení
!!

Zmní-li se okolnosti zjevn tak podstatn#m
zpsobem, !e lovk, kter# prohlá"ení uinil, by
je za takov#ch okolností neuinil nebo by je
uinil s jin#m obsahem, soud prohlá"ení zmní
nebo zru"í, pokud by jinak lovku, kter#
prohlá"ení uinil, hrozila záva!ná újma. Ped
vydáním rozhodnutí soud vyvine potebné úsilí,
aby zjistil názor lovka, o jeho! prohlá"ení
rozhoduje, a to i za pou!ití takového zpsobu
dorozumívání, kter# si lovk zvolí.

Nápomoc pi rozhodování
!!

!!

!!

Potebuje-li lovk nápomoc pi rozhodování, proto!e mu v
tom du"evní porucha psobí obtí!e, teba!e nemusí b#t
omezen ve svéprávnosti, m!e si s podprcem ujednat
poskytování podpory; podprc m!e b#t i více.
(1) Smlouvou o nápomoci se podprce zavazuje
podporovanému, !e bude s jeho souhlasem pítomen pi
jeho právních jednáních, !e mu zajistí potebné údaje a
sdlení a !e mu bude nápomocen radami.
(2) Smlouva nab#vá úinnosti dnem, kdy ji schválí soud.
Není-li smlouva uzavena v písemné form, vy!aduje se, aby
strany projevily vli uzavít smlouvu ped soudem. Soud
smlouvu neschválí, odporují-li zájmy podprce zájmm
podporovaného.

Zastoupení lenem domácnosti
!!

!!

!!

(1) Brání-li du"evní porucha zletilému, kter# nemá jiného zástupce,
samostatn právn jednat, m!e ho zastupovat jeho potomek,
pedek, sourozenec, man!el nebo partner, nebo osoba, která se
zastoupen#m !ila ped vznikem zastoupení ve spolené domácnosti
alespo ti roky.
(2) Zástupce dá zastoupenému na vdomí, !e ho bude zastupovat, a
srozumiteln mu vysvtlí povahu a následky zastoupení. Odmítne-li
to lovk, kter# má b#t zastoupen, zastoupení nevznikne; k
odmítnutí postaí schopnost projevit pání.
Ke vzniku zastoupení se vy!aduje schválení soudu. Ped vydáním
rozhodnutí soud vyvine potebné úsilí, aby zjistil názor
zastoupeného, a to i za pou!ití takového zpsobu dorozumívání,
kter# si zastoupen# zvolí.

Omezení svéprávnosti
!!

(1) K omezení svéprávnosti lze pistoupit jen v
zájmu lovka, jeho! se to t#ká, po jeho zhlédnutí
a s pln#m uznáváním jeho práv a jeho osobní
jedinenosti. Pitom musí b#t dkladn vzaty v
úvahu rozsah i stupe neschopnosti lovka
postarat se o vlastní zále!itosti.

!!

(2) Omezit svéprávnost lovka lze jen tehdy,
hrozila-li by mu jinak záva!ná újma a nepostaí-li
vzhledem k jeho zájmm mírnj"í a mén omezující
opatení.

Omezení svéprávnosti
!! Soud

m!e omezit svéprávnost lovka v
rozsahu, v jakém lovk není pro du"evní
poruchu, která není jen pechodná,
schopen právn jednat, a vymezí rozsah, v
jakém zpsobilost lovka samostatn
právn jednat omezil.

Omezení svéprávnosti
!! Rozhodnutí

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

Zásah do integrity
!!

(1) Kdo chce provést na jiném lovku zákrok, vysvtlí
mu srozumiteln povahu tohoto zákroku. Vysvtlení je
ádn podáno, lze-li rozumn pedpokládat, !e druhá
strana pochopila zpsob a úel zákroku vetn
oekávan#ch následk i mo!n#ch nebezpeí pro své
zdraví, jako! i to, zda pichází v úvahu pípadn i jin#
postup.

!!

(2) Udluje-li souhlas za jiného jeho zákonn# zástupce,
podá se vysvtlení i tomu, kdo má b#t zákroku
podroben, je-li schopen úsudku, zpsobem pimen#m
schopnosti doteného vysvtlení pochopit.

Zásah do integrity
!! (1)

Udlen# souhlas m!e b#t odvolán v
jakékoli form, i kdy! se pro udlení
souhlasu vy!aduje písemná forma.

!! (2)

Nevy!aduje-li se pro souhlas písemná
forma, má se za to, !e byl udlen. Pi
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 lovka neschopného
úsudku zpsobem zanechávajícím trvalé,
neodvratitelné a vá!né následky nebo zpsobem
spojen#m s vá!n#m nebezpeím pro jeho !ivot nebo
zdraví, lze zákrok provést jen s pivolením soudu.
Tím není doteno ustanovení § 99.
!! Soud pivolí k zákroku podle § 100 nebo 101, je-li
dotené osob podle rozumného uvá!ení k
prospchu, po jejím zhlédnutí a s pln#m uznáváním
její osobnosti.
!!

Smlouva o péi o zdraví
(1) Vysvtlení je ádn podáno, lze-li rozumn
pedpokládat, !e o"etovan# pochopil svj zdravotní
stav, zpsob, úel a nezbytnost pée o zdraví vetn
oekávan#ch následk i mo!n#ch nebezpeí pro své
zdraví, jako! i to, zda pichází v úvahu i pípadn#
jin# zpsob pée o zdraví.
!! (2) Musí-li si poskytovatel b#t vdom, !e u
o"etovaného vyvolal pedstavu, !e péí o zdraví
dosáhne uritého v#sledku, a ví nebo musí vdt,
!e v#sledku nemusí b#t dosa!eno, je povinen i toto
o"etovanému vysvtlit.
!!

Smlouva o péi o zdraví
Poskytovatel neumo!ní jiné osob pozorovat péi
o zdraví o"etovaného, leda!e ten dal k tomu
souhlas. To neplatí, vy!aduje-li se pítomnost
jiné osoby, aby bylo prokázáno, nakolik se
vyhovlo po!adavkm odborné pée.
!! Poskytovatel odpovídá za to, !e splní své
povinnosti s péí ádného odborníka; k
ujednáním, která to vyluují nebo omezují, se
nepihlí!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) Chránna je osobnost lovka vetn v"ech jeho pirozen#ch práv.
Ka!d# je povinen ctít svobodné rozhodnutí lovka !ít podle svého.
(2) Ochrany po!ívají zejména !ivot a dstojnost lovka, jeho zdraví a
právo !ít v píznivém !ivotním prostedí, jeho vá!nost, est, soukromí a
jeho projevy osobní povahy.

!!

§ 82 NOZ

!!

(1) lovk, jeho! osobnost byla dotena, má právo domáhat se toho,
aby bylo od neoprávnného zásahu upu"tno nebo aby byl odstrann
jeho následek.
(2) Po smrti lovka se m!e ochrany jeho osobnosti domáhat kterákoli
z osob jemu blízk#ch.

!!

Náhrada nemajetkové újmy v penzích
!! Reparace
!! Sankce

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

(individuální i generální)

Stav do konce roku 2013
!! Soudci

naladni spí"e ve prospch pacient
jako slab"í strany
!! Soub!né uplatování nároku na náhradu
"kody a náhradu nemajetkové újmy v té!e
vci
!! Piznávání nemajetkové újmy v trestním
ízení (i vi osobám, které byly v závislém
postavení, problematická v"!e ástek)
!! Problematika ztráty "ancí

Domnnka nedbalosti
!!

(1) Nejedná-li "kdce, jak lze od osoby prmrn#ch
vlastností v soukromém styku dvodn oekávat, má
se za to, !e jedná nedbale.

!!
!!

(2) Dá-li "kdce najevo zvlá"tní znalost, dovednost
nebo pelivost, nebo zavá!e-li se k innosti, k ní! je
zvlá"tní znalosti, dovednosti nebo pelivosti
zapotebí, a neuplatní-li tyto zvlá"tní vlastnosti, má
se za to, !e jedná nedbale.

!!

Náhrady pi ublí"ení na zdraví a pi 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 péí 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.

Závr
!! Je

zavádn "ir"í pojem újma, kter#
zahrnuje i "kodu
!! V oblasti po"kození zdraví se nedá
(oficiáln) opít o zru"enou vyhlá"ku
440/2001 Sb., o od"kodování bolesti
!! Bude vznikat typické soudcovské právo
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