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Podmínky právní odpov�dnosti

• Protiprávní jednání
• Škodlivý následek
• P�í�inná souvislost mezi protiprávním 

jednáním a škodlivým následkem
• Zavin�ní



Zavin�ní

• A)  ÚMYSLNÉ
• 1. Úmysl p�ímý – Pachatel V�D�L A 

CHT�L zp�sobit škodlivý následek
• 2. Úmysl nep�ímý – eventuální – Pachatel 

V�D�L A BYL SROZUM�N, že m�že 
spáchat škodlivý následek



Zavin�ní

• B) Z NEDBALOSTI
• 1. Nedbalost v�domá – Pachatel V�D�L, že m�že 

zp�sobit škodlivý následek, NECHT�L jej 
zp�sobit a bez p�im��ených d�vod� spoléhal, že 
jej nezp�sobí

• 2. Nedbalost nev�domá – Pachatel NEV�D�L, že 
m�že zp�sobit škodlivý následek, ale v�d�t to 
M�L A MOHL vzhledem k okolnostem a svým 
osobním pom�r�m



Absence zavin�ní

• Není-li zavin�ní prokázáno, trestní odpov�dnost je 
vylou�ena

• Prokáže-li žalovaný, že škodu nezavinil, zprostí se 
obecné odpov�dnosti za škodu

• Zavin�ní se nevyžaduje u škody zp�sobené
provozní �inností – objektivní odpov�dnost

• Zavin�ní se nevyžaduje u škody zp�sobené
povahou použité v�ci – odpov�dnost za výsledek

• U  žalob na ochranu osobnosti net�eba zavin�ní



Odpov�dnost za výsledek

• Škoda zp�sobená povahou použité v�ci, ve 
zdravotnictví zejména léku �i p�ístroje

• Podmínky:
• 1. Použití v�ci – léku, p�ístroje,nástroje
• 2. Škoda zp�sobená povahou této v�ci
• 3. P�í�inná souvislost mezi podmínkou 1 a 2
• Nevyžaduje se porušení povinnosti ani 

zavin�ní



Druhy právní odpov�dnosti

• 1) Trestní odpov�dnost
• 2) Ob�anskoprávní odpov�dnost
• 3) Pracovn�právní odpov�dnost
• 4) Správní odpov�dnost
• 5) Disciplinární odpov�dnost
• 6) Smluvní odpov�dnost
• 7) Obchodn�-právní odpov�dnost 



Odpov�dnost za škodu

• Obecná odpov�dnost za škodu – je-li škoda 
zp�sobena porušením právní povinnosti

• Odpov�dnost za škodu zp�sobenou 
porušením preven�ní povinnosti

• Odpov�dnost za škodu zp�sobenou 
povahou použité v�ci (za výsledek)

• Odpov�dnost za škodu na v�cech vnesených 
a odložených



Co se odškod�uje

• Bolestné a ztížení spole�enského uplatn�ní
– vyhláška 440/2001 Sb., nález ÚS k ní

• Náhrada ztráty na výd�lku
• Náhrada ztráty na d�chodu
• Náklady na výživu poz�stalým
• Náhrada náklad� spojených s lé�ením
• Odškodn�ní za úmrtí blízké osoby, náklady 

poh�bu



Odpov�dnost za zásah do práva 
na ochranu osobnosti

• 1. Protiprávní jednání – zásah do práva na 
ochranu osobnosti v rozporu se zákonem

• 2. Újma na právech chrán�ných zákonem
• 3. P�í�inná souvislost mezi zásahem do 

práva a újmou na právech (mezi 1 a 2)
• Nevyžaduje se zavin�ní a nelze se zprostit 

prokázáním, že zásah nebyl zavin�n



Zásahy do práva na ochranu 
osobnosti

• Zásah do práva na ochranu života a zdraví
• Zásah do práva na ochranu rodinného života
• Zásah do práva na ochranu ob�anské cti 
• Zásah do práva na ochranu lidské

d�stojnosti, v�etn� práva na svobodné
rozhodnutí

• Zásah do práva na ochranu soukromí, 
v�etn� osobních údaj�



Ochrana jména a projev� osobní
povahy

• Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové
snímky, obrazové a zvukové záznamy týkající se 
fyzické osoby lze použít jen se souhlasem této 
osoby.

• Svolení není t�eba k ú�el�m ú�edním dle zákona.
• Bez svolení lze p�im��en� použít pro ú�ely 

v�decké, um�lecké a mediální, ale zp�sobem, 
který není v rozporu s oprávn�nými zájmy ob�ana



Žaloby na ochranu osobnosti

• ZZ odmítá poskytnout pé�i, na kterou má ob�an 
nárok a zasahuje tak do jeho práva

• ZZ odborným pochybení zp�sobilo úmrtí �lena 
rodiny a zasáhlo do rodinného života

• ZZ odborným pochybením zp�sobilo újmu na 
zdraví a omezení v obvyklém život�

• ZZ neposkytlo informace na které m�l ob�an 
nárok pro kvalifikovaný souhlas

• ZZ neoprávn�n� nakládalo s osobními údaji
• ZZ ned�stojn� zacházelo s pacientem



Pojišt�ní odpov�dnosti ZZ

• Povinnost pojišt�ní pro p�ípad škody
• Pojistné pasti zejména ve výlukách z 

pojistného krytí v pojistných podmínkách
• Nebezpe�né výluky: ochrana osobnosti, 

zavin�ní poškozeného a jeho zam�stnance, 
hrubá nedbalost, porušení preven�ní
povinnosti…

• VIP pojišt�ní pro �leny �LK u Kooperativy



Trestní odpov�dnost

• Tendence ke kriminalizaci léka�� v �R
• Procesní postup – trestní oznámení, podn�t, -

prov��ování-podávání vysv�tlení, rozhodnutí –
odložení v�ci nebo zahájení TS-právo stížnosti a 
p�ezkum SZ, vyšet�ování – zastavení TS nebo 
podání obžaloby k soudu – soudní �ízení, 
rozsudek, opravné prost�edky – odvolací �ízení, 
mimo�ádné opravné prost�edky a ústavní stížnost



Odklony od klasického trestního 
�ízení

• Podmín�né zastavení trestního stíhání –
doznání obvin�ného, náhrada škody, nebo 
dohoda o ní nebo její zajišt�ní jiným 
(zam�stnavatel, pojistitel) – zkušební doba

• Narovnání – dohoda s poškozeným o 
náhrad� škody, p�ísp�vek na ve�ejn�
prosp�šné ú�ely, schválení SZ nebo soudem

• Pozor na institut trestního p�íkazu



Ublížení na zdraví z nedbalosti

• Nej�ast�jší trestný �in ve zdravotnictví
• Šlo o postup non lege artis?
• Je dána p�í�inná souvislost s újmou na 

zdraví nebo s úmrtím?
• Šlo o jednání zavin�né z nedbalosti?
• Kardinálním d�kazem znalecký posudek



Znalecké posudky

• Volba správného odv�tví – odbornost
• Dostate�né podklady pro posouzení, 

zejména vyjád�ení léka��, podmínky ve ZZ
• Správná volba otázek pro znalce
• Znalecké posudky p�ed zahájením TS
• Právo námitek: Proti osob� znalce, jeho 

odbornosti a zadaným otázkám



Znalecké posudky

• Ú�ední znalecký posudek, posudek ústavu
• Soukromý znalecký posudek v�etn� ústavu
• Odborné vyjád�ení
• Odborný posudek oborové komise v�decké

rady �eské léka�ské komory
• Odborné posudky znalecké komise kraje´, 

posudky Úst�ední znalecké komise MZ 



Trestné �iny ve zdravotnictví

• Ublížení na zdraví z nedbalosti
• Neposkytnutí pomoci
• Neoprávn�né nakládání s osobními údaji
• Neoznámení a nep�ekažení trestného �inu
• Nedovolené p�erušení t�hotenství
• Vystavování nepravdivých léka�ských zpráv, 

posudk� a nález�
• Ší�ení nakažlivé choroby



Trestné �iny ve zdravotnictví

• Omezování osobní svobody, zbavení osobní
svobody

• Poškozování cizích práv
• Podávání anabolických látek mládeži 
• Nedovolené nakládání s tkán�mi a orgány
• Ohrožení pod vlivem návykové látky
• Úplatká�ství
• Podvod



Odpov�dnost za pod�ízené a p�i 
týmové práci

• Odpov�dnost vedoucího:
• Za pochybení, kterého se sám dopustí
• Za pov��ení nekvalifikované osoby prací

vyžadující kvalifikaci, kterou tato nemá
• Za nedostatky v �ídící a kontrolní �innosti
• Odpov�dnost �len� týmu: Za vlastní

pochybení, nedostate�nou sou�innost, 
p�ekro�ení vlastních kompetencí



Právní ochrana zdravotník�

• Mediální vyhrožování a reakce na n�j
• Právo na odpov��a dodate�né sd�lení
• Stížnost RRTV, R�TV, R�Ro 
• Žaloba na ochranu osobnosti
• Žaloba na ochranu dobré pov�sti právnické

osoby
• Trestní oznámení pro trestný �in pomluvy



Povinnost policie zakro�it

• P�i vyhrožování, ohrožování, násilném �i 
výtržnickém jednání – povinnost provést 
zákrok vyplývá z § 2 a § 7 zákona �. 
283/1991 Sb. o Policii �R. Možnost obrátit 
se na opera�ního d�stojníka, �editele policie 
nebo na státního zástupce

• P�i závažném ohrožení kontaktovat SKPV



Právo na sebeobranu

• Podmínky nutné obrany
• 1. Útok musí p�ímo hrozit nebo trvat. Lze 

jej odvracet, nikoli však oplácet.
• 2. Obrana nesmí být ZCELA ZJEVN�

nep�im��ená zp�sobu útoku
• Tolerance excesu ke kterému došlo v 

rozrušení zp�sobeném útokem



D�kuji za vaši pozornost

• �lenové �eské léka�ské komory jsou 
oprávn�ni požadovat odpov�di na své
dotazy a právní podporu (nikoli zastoupení) 
od právní kancelá�e �LK zdarma.

• Email: pravni@clkcr.cz
• Ve �tvrtek 27.3.2008 se koná v Léka�ském 

dom� právní seminá� �LK. P�ihlásit se lze 
na emailu kancelar@clkcr.cz


