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Poslanecká sněmovna schválila tzv. transparenční novelu zákona 

o veřejném zdravotním pojištění 

Poslanecká sněmovna dne 19.6.2015 schválila ve třetím čtení novelu 

zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve Sněmovně 

projednávanou jako sněmovní tisk č. 386, všeobecně označovanou jako 

transparenční.  

Součástí schválené novely je totiž aktualizované znění § 17 odst. 9 zákona, 

které nově ukládá zdravotním pojišťovnám, aby nejpozději do 60 dnů od 

uzavření každé úhradové smlouvy tuto smlouvu zveřejnily způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, tj. prostřednictvím webových stránek. Tato 

změna sama o sobě by jistě nebyla považována za nijak revoluční, 

nicméně ve spojení s tím, že úhradové smlouvy včetně veškerých dodatků 

budou nově nabývat účinnosti právě až jejich zveřejněním, se jedná o 

opatření, které by teoreticky skutečně mohlo zajistit větší transparentnost 

vyjednávání o úhradách. Na druhou stranu citované ustanovení obsahuje 

rovněž klauzuli, podle které zdravotní pojišťovny nezveřejňují informace 

a údaje, které jsou předmětem ochrany podle jiných právních předpisů. 

Teprve praxe tedy ukáže, zda zdravotní pojišťovny ve skutečnosti nebudou 

zneužívat odkazů na ochranu obchodního tajemství a zajistí-li nový 

mechanismus nabývání účinnosti úhradových smluv poskytovatelům 

zdravotních služeb lepší prostředí pro výkon jejich činnosti.  

Další zajímavou novinkou, která byla do schválené novely zařazena na 

návrh zdravotnického výboru, je nové znění § 17 odst. 8, které ukládá 

zdravotním pojišťovnám, aby v případě, kdy dojde k převodu majetkových 

práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb z poskytovatele, 

který požádal o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle 

zákona o zdravotních službách, na jinou osobu, které bylo v návaznosti na 

to uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb, uzavřely s touto 

osobou na její žádost smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb ve 

stejném rozsahu jako s původním poskytovatelem, a to nejpozději do 180 

dnů ode dne doručení žádosti zdravotní pojišťovně. Stejné pravidlo by 

mělo být aplikováno v případě poskytování zdravotních služeb na základě 

osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních 

služeb po zemřelém poskytovateli podle zákona o zdravotních službách. 

Uvedené pravidlo by tak mohlo zásadně změnit dosavadní způsob přebírání 

praxí mezi lékaři, kdy za stávající právní úpravy nemá nástupce 

dosavadního lékaře žádnou jistotu, že s ním zdravotní pojišťovna 

úhradovou smlouvu skutečně uzavře.  
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Novela zákona byla dne 26.6.2015 postoupena Senátu jako tisk č. 101/0 a 

schválena dne 23.7.2015. Nyní návrh čeká na podpis prezidenta republiky.  

 

Aktuální vývoj návrhů nových nařízení v oblasti zdravotnických 

prostředků  
 

Dne 19.6.2015 dospěla Rada Evropské unie (dále také jen „Rada“) ke 
společnému postoji ohledně obou aktuálních návrhů nových nařízení o 

zdravotnických prostředcích a o diagnostických zdravotnických prostředcích 
in vitro, které by měly v budoucnu nahradit stávající regulaci v této oblasti 

(směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích,  směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických 
prostředcích in vitro, směrnice Rady 90/385/EHS o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních 
zdravotnických prostředků).  

 

Oba návrhy byly publikovány Evropskou komisí dne 26.9.2012. Evropský 
parlament následně navrhl několik změn tohoto textu, jež byly publikovány 

dne 22.10.2013. Své návrhy nyní po dlouhém projednávání zveřejnila i 
Rada. 

 
Rámcově se Radou navrhované změny týkají následujících oblastí: 

 

 zpřísnění pravidel pro jmenování tzv. notifikovaných osob, pro 

monitorování jejich činností posuzování shody vnitrostátními 
orgány a pro spolupráci těchto orgánů, nová pravidla umožňující 

notifikovaným osobám provádět neohlášené inspekce přímo 
v závodech výrobců, 

 doplnění výslovných ustanovení o odpovědnosti výrobců za 

následné sledování jakosti, funkční způsobilosti a bezpečnosti 

zdravotnických prostředků uvedených na trh, 
 posílení regulace klinických hodnocení zdravotnických prostředků s 

cílem zvýšení dostupnosti spolehlivých klinických údajů o 

zdravotnických prostředcích a ochrany subjektů takových 
hodnocení, 

 za účelem ochrany pacientů např. povinnost výrobců vysoce 

rizikových zdravotnických prostředků zveřejňovat souhrny údajů o 
bezpečnosti a funkční způsobilosti jejich produktů, včetně 

klinických údajů, 

 zavedení centrální databáze s povinnou registrací pro výrobce a 

dovozce a zdravotnické prostředky (vč. diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro) pro lepší sledovatelnost, včetně 

portálu pro hlášení závažných nežádoucích příhod a přijatých 
nápravných opatření. 

 

Podle očekávání by mělo být na podzim 2015 zahájeno vyjednávání mezi 
Radou, Evropským parlamentem a Evropskou komisí ohledně výsledné 

podoby obou nařízení. V závislosti na jeho výsledku by mohly být oba 
návrhy schváleny v polovině roku 2016. Pokud by takto ke schválení došlo, 

nařízení o zdravotnických prostředcích by bylo účinné do 3 let od svého 
přijetí. Pro nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro 

Rada navrhuje přechodné období trvající 5 let. 

 
Průběžný vývoj ohledně obou návrhů lze sledovat zde a zde. 

 

Městský soud v Praze ke klamavým diagnózám  

Městský soud v Praze se v rozsudku sp. zn. 3 A 45/2015 ze dne 26.6.2015 

vyjádřil k zajímavé otázce protiprávnosti diagnóz sdělovaných divákům 

prostřednictvím televizního vysílání.  
 

  

V souvislosti s nabytím účinnosti 

nové vyhlášky č. 172/2015 Sb., o 

informační povinnosti příjemce 

potravin v místě určení, jež 

dopadá i na doplňky stravy, byly 

na stránkách Státní zemědělské a 

potravinářské inspekce 

zpřístupněny instrukce týkající se 

jejího praktického plnění.  

Potřebné info naleznete zde. 

  

Evropská komise zveřejnila dne 

16.7.2015 plný text svého 

rozhodnutí o pozastavení 

registrací léčivých přípravků, které 

byly primárně založeny na 

klinických studiích prováděných 

indickou společností GVK 

Biosciences Hyderabad. 

Rozhodnutí ukládá členským 

státům, aby pozastavily registrace 

u léčivých přípravků výslovně 

uvedených v příloze IB. Pokud 

však členské státy dospějí 

k závěru, že některý z léčivých 

přípravků uvedených v tomto 

seznamu je pro jejich pacienty 

stěžejní, mají dle čl. 2 uvedeného 

rozhodnutí možnost pozastavení 

registrace odložit, a to maximálně 

na dobu 24 měsíců ode dne 

nabytí jeho účinnosti, pokud bude 

zároveň zajištěno, že držitel 

rozhodnutí o registraci 

předmětného přípravku předloží 

do 12 měsíců od přijetí rozhodnutí 

bioekvivalentní studii. 

Členským státům je zároveň 

ukládáno, aby vzaly v potaz 

vědecké závěry uvedené v příloze 

II rozhodnutí i ve vztahu k těm 

přípravkům, u nichž pozastavení 

registrace není nařízeno, a to 

pokud jejich registrační 

dokumentace obsahuje klinické 

části bioekvivalentních studií 

prováděných společností GVK. 

  

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/19-medical-devices-council-ready-talk-with-ep/
http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2012_266?qid=1437569152245&rid=1#1220876
http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2012_267?qid=1437640339991&rid=2
http://www.rrtv.cz/cz/files/judikaty/d6fa9709-dbbb-4298-bfcd-288309fcd421.pdf
http://www.szpi.gov.cz/clanek/nahlasovani-vybranych-potravin-v-miste-urceni.aspx
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2015/EN/3-2015-5100-EN-F1-1.PDF


 
 

V uvedené věci se Městský soud zabýval případem teleshoppingového 
vysílání jedné z minoritních komerčních televizních stanic, v rámci kterého 

moderátorka předkládala divákům tvrzení o jejich zdravotním stavu, čímž 
příslušný provozovatel dle názoru Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

podpořil chování ohrožující zdraví, jelikož někteří diváci si zjištění a rady 

moderátorky mohli vysvětlit i jako náhradu lékařské péče a zanedbat tak 
prevenci či léčbu závažných onemocnění.  

 
Pro ilustraci předmětného televizního vysílání lze ve zkratce uvést, že 

proces „diagnózy“ zdravotního stavu v něm probíhal tak, že do studia 

zavolal televizní divák a sdělil své jméno a datum narození, moderátorka 
(prezentující se v pořadu jako léčitelka a ezoterička) následně zakroužila 

jakýmsi kyvadlem a poté provedla „diagnostika zdravotního stavu“ osoby, 
kterou volající určil. V konkrétním rozebíraném případě hovořila například o 

problémech s tenkým střevem, parazitech v tenkém střevu i tlustém 
střevu, vysoké hladině homocysteinu, dýchacích problémech, ledvinách a 

psychice narušené prostřednictvím dalších osob. Uvedené potíže pak 

moderátorka doporučila řešit doplněním vitaminů, minerálů a změnou 
výživy, přičemž jako léčebný produkt byla vyzdvihnuta zejména léčebná 

kúra, již bylo možné zakoupit od spolupracujícího výrobce.  
 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání hodnotila výše uvedený pořad jako 

stav, kdy moderátorka pořadu předkládá tvrzení o zdravotním stavu 
volajících nebo třetích osob jako fakt z pozice autority, přičemž své rady, 

jak diagnostikované obtíže řešit, omezuje na užívání specifických 
přípravků, které nemají povahu léčiv. Rada hodnotila jako závadné 

zejména to, že může zůstat skryt skutečný zdravotní stav volajících, kteří 
se o něj přestanou na základě získaných informací dále zajímat, což může 

mít závažné důsledky pro jejich zdraví. Někteří diváci si rady moderátorky 

totiž dle jejího názoru mohou vyložit jako náhradu lékařské péče a 
zanedbat tak léčbu třeba i závažných onemocnění, čímž může dojít k 

chování ohrožujícímu zdraví. 
 

Rada z popsaných důvodů uložila provozovateli předmětného televizního 

vysílání pokutu ve výši 300.000 Kč, přičemž existenci zákonných důvodů 
pro její uložení (tj. spáchání správního deliktu dle § 48 odst. 1 písm. b) 

zákona č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání), jakož i 
oprávněnost její výše následně potvrdil v citovaném rozsudku i Městský 

soud v Praze.  

 
Dle našeho názoru je popsané televizní vysílání natolik obskurní a 

zavádějící, že rozhodnutí Rady ani Městského soudu nelze v žádném 
případě považovat za překvapivé. Na tento případ Vás však upozorňujeme 

proto, že závěry správního orgánu i soudu jsou použitelné i na méně 
kontroverzní případy, v nichž se rovněž zadavatelé, šiřitelé či zpracovatelé 

reklamy vystavují riziku postihu.  

 
Ze závěrů Městského soudu lze dovodit, že za závadné je považováno 

jednání, kdy je divákovi (či jakékoli jiné osobě v pozici klienta, tj. i čtenáři, 
posluchači, návštěvníkovi webových stránek apod.) na základě kusých 

údajů sdělována diagnóza způsobem, který budí dojem autoritativnosti či 

závaznosti, a to speciálně v případě, kdy je takovému klientovi na jím 
popsané obtíže doporučen konkrétní přípravek. Za vysoce rizikové lze 

v tomto světle považovat zejména jakékoli automatizované či jinak 
zkratkovité generátory diagnóz, používané např. v rámci webové 

propagace určitých léčivých přípravků, zdravotnických prostředků či 
doplňků stravy. Pokud by měly být takové prostředky využívány (jakkoli to 

vzhledem k regulaci nevnímáme jako vhodný způsob propagace), lze ve 

světle výše popsaných rozhodnutí doporučit, aby veškeré výstupy 
adresované klientovi byly přinejmenším formulovány podmiňovacím 

způsobem („mohlo by se jednat o“), nikoli způsobem oznamovacím, a aby 
v případě, že bude klientovi na předpokládané obtíže doporučen nějaký 

konkrétní produkt, bylo toto doporučení vždy doplněno o zřetelné 

  

Nepřezkoumatelnost stanovení 

podmínek úhrady léčivých 

přípravků bývá častým 

argumentem v úhradových 

řízeních. Níže naleznete důkaz, 

že i zdánlivě banální čárka 

v znění podmínek úhrady 

může mít pro držitele na 

výsledek úhradového řízení 

velice příznivý vliv a že tento 

argument rozhodně není 

k zahození. 

Ministerstvo zdravotnictví 

(„MZd“) v rozhodnutí ve 

správním řízení o rozkladu 

změnilo své vlastní rozhodnutí 

v přezkumném řízení a vrátilo 

věc zpět do odvolacího řízení 

z jednoho jediného důvodu – 

podmínky úhrady byly 

nejasné, a tedy 

nepřezkoumatelné, kvůli čárce 

umístěné před spojkou „a“. 

MZd demonstrovalo důležitost 

umístění čárky ve větě na 

následujícím příkladu: „Ráno 

přišli dva malíři, kteří natřeli 

halu, a tři uklízečky.“ Nebyla-li 

by v této větě čárka před „a“, 

znamenalo by to, že malíři 

nenatřeli jenom halu, ale také 

uklízečky. V případě umístění 

čárky před „a“ věta znamená, 

že ráno přišli nejen malíři, ale 

také uklízečky. 

Jelikož v podmínkách úhrady 

byla čárka před „a“, došlo 

k zcela odlišnému vymezení 

skupin pacientů, kterým byly 

přípravky určeny, než 

odpovídalo skutečnosti. Co 

konkrétně MZd v této zajímavé 

argumentační linii uvedlo, 

naleznete na str. 37 až 38 

výše odkazovaného 

rozhodnutí. 

  

http://www.mzcr.cz/dokumenty/rozhodnuti-ministra-o-rozkladu-ze-dne-972015c-j-mzdr-60362/2014-10/pro_10472_878_1.html


 
 

upozornění na skrytá rizika spojená s popsanými obtížemi a doporučení 
k návštěvě lékaře.  

 
Pouze pro úplnost dodáváme, že rozhodně není možné doporučovat 

prostřednictvím podobných generátorů léčivé přípravky široké veřejnosti 

s odvoláním na doporučení lékařů, vědců či jiných osob, které by díky 
svému postavení mohly podpořit jejich spotřebu, viz ust. § 5a odst. 7 písm. 

f) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (dále jen „Zákon“). Rovněž 
připomínáme, že ustanovení § 5a odst. 7 písm. a) tohoto Zákona výslovně 

zakazuje reklamu na humánní léčivé přípravky, která by vyvolávala dojem, 

že porada s lékařem, lékařský zákrok nebo léčba nejsou potřebné, zvláště 
nabídkou stanovení diagnózy nebo nabídkou léčby na dálku. Ustanovení 

následujícího písmene i) tamtéž pak zakazuje reklamu, která popisem nebo 
podrobným vylíčením konkrétního průběhu určitého případu může vést 

k možnému chybnému stanovení vlastní diagnózy. Uvedená pravidla se 
výslovně vztahují na humánní léčivé přípravky, nicméně i ve vztahu 

k dalšímu typu produktů doporučujeme obezřetnost – nelze totiž vyloučit, 

že se v takovém případě nebude aplikovat obecná úprava nekalé obchodní 
praktiky podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.  

Změna postoje MFČR k marketingovým soutěžím 

V poslední době se v odborných médiích objevily zprávy o odklonu 
Ministerstva financí České republiky od dosavadního přístupu 

k marketingovým soutěžím. S ohledem na značnou právní nejistotu 
podnikatelů publikovalo ministerstvo v roce 2006 na svých webových 

stránkách stanovisko vytvořené ve spolupráci se zástupci provozovatelů 

marketingových soutěží, které mělo jednoznačně definovat soutěže, které 
nelze považovat za loterie nebo jiné podobné hry nebo spotřebitelské 

loterie ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách.   

 

Samo Ministerstvo financí potřebu vydání předmětného stanoviska 
komentovalo na svých webových stránkách takto: „V oblasti marketingu 
existuje mnoho kreativních konceptů marketingových soutěží 
organizovaných za účelem podpory prodeje, nebo dalších propagačních 
aktivit, které využívají mobilních telefonů, internetu nebo jiných moderních 
technologií. Pro loterie a soutěže spadající pod režim zákona o loteriích je 
však nutné získat povolení, což je vzhledem k nastaveným podmínkám v 
zákoně pro velkou většinu organizátorů těchto soutěží nesplnitelné. Aby se 
spotřebitelé mohli i nadále podobných soutěží účastnit aniž by 
organizátorovi hrozil postih, vypracovaly MF a asociace působící v této 
oblasti seznam konkrétních případů herních konceptů v marketingových 
soutěžích, které pod zákon o loteriích nespadají.“ 
 
Účel zmiňovaného stanoviska byl tedy jasný. V nedávné době však bylo ze 

stránek Ministerstva financí v tichosti odstraněno, což ministerstvo 
následně až na výslovný dotaz komentovalo tak, že závěry v něm uvedené 

již byly překonány. Co to bude znamenat pro praxi? 

 
Specializovaný finanční úřad, do jehož kompetence spadá dohled nad 

loteriemi, v poslední době posuzuje marketingové soutěže mnohem 
přísněji, než tomu bylo v době aplikace výše uvedeného stanoviska, 

přičemž za klíčový je při klasifikaci určité hry jako loterie či jiné podobné 
hry podléhající zákonu č. 202/1990 Sb. považován prvek náhody. Ten je 

totiž dle názoru Ministerstva financí přítomen v každém případě, kdy je 

určení výherce nepředvídatelné nebo neovlivnitelné. Do této kategorie lze 
však zařadit i velmi oblíbené soutěže typu „každý třetí vyhrává“, nebo 

podle zaměstnanců ministerstva dokonce i koncept „každý vyhrává“, a to 
pokud se konečné výhry liší a soutěžící neví, kterou z možných ve finále 

získá.   

 



 
 

Výše uvedené bohužel znamená, že ve světle nového přístupu Ministerstva 
financí bude jen velmi obtížné vymyslet spotřebitelskou soutěž, která takto 

široce vykládaný prvek náhody obsahovat nebude a nebude tedy podléhat 
zákonu o loteriích. Nelze zároveň ani předpokládat, že by všichni 

podnikatelé, kteří dosud spotřebitelské soutěže provozovali, hromadně 

podřídili svůj marketing podmínkám zákona o loteriích, jelikož tyto jsou tak 
přísné, že by se pořádání podobných soutěží zejména menším 

podnikatelům s ohledem na vysoké související náklady již jednoduše 
nevyplatilo. Plánem Ministerstva financí je podřídit v budoucnu 

spotřebitelské soutěže speciálním pravidlům upraveným v rámci zákona č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, o jejichž obsahu vás budeme blíže 
informovat po zveřejnění příslušné novely.  

 
Popsaná změna správní praxe finančních úřadů je bohužel pouze jedním 

z nepředvídatelných kroků, ke kterým jsou odpovědní pracovníci nuceni 
metodickými pokyny současného ministra. Podobný přístup lze v poslední 

době pozorovat např. i v procesu registrace plátce daně z přidané hodnoty, 

kdy finanční úřady běžně vyžadují prokazování skutečností a předkládání 
listin zcela nad rámec příslušných právních předpisů a dosavadní praxe.  

 
 

Metodické doporučení k přezkumu lékařských posudků 

Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách uveřejnilo 
Metodické doporučení k některým otázkám přezkumu lékařských posudků, 

určené krajským úřadům za účelem sjednocení jejich správní praxe při 

přezkumu lékařských posudků vydávaných podle zákona č. 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách.  

 
Uvedené Metodické doporučení se zabývá zákonnou formou, kterou má 

být návrh na přezkum lékařského posudku dle názoru ministerstva vyřízen. 

Ministerstvo zdravotnictví v tomto případě preferuje formu rozhodnutí 
podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a zároveň nedoporučuje 

využívat k vyřízení návrhů nejrůznější dopisy, usnesení, osvědčení či jiné 
správní úkony, které jsou však v praxi často využívány. Zvolená forma 

zároveň implikuje obsah, který by každé rozhodnutí krajského úřadu o 

návrhu na přezkum lékařského posudku mělo mít, tj. výrok, odůvodnění a 
poučení o opravných prostředcích. Uvedený názor ministerstva by bylo 

zdánlivě možné kvitovat s povděkem, jelikož vybraná forma vyřízení 
návrhu na přezkum je s ohledem na její náležitosti dle § 68 správního řádu 

schopna zajistit nejvyšší možnou ochranu procesních práv navrhovatele, 
byť přirozeně nijak negarantuje úspěšnost jeho návrhu. Na druhou stranu 

však ministerstvo ve svém doporučení zcela nelogicky uvádí, že označování 

úkonu krajského úřadu jako rozhodnutí by nemělo vést úřady k tomu, že 
budou přezkum lékařských posudků pojímat de iure jako správní řízení se 

všemi jeho formálními náležitostmi dle správního řádu.  
 

Toto ministerské „ale“ však může mít zásadní dopad při uplatňování práv 

účastníků řízení. Ministerstvo zdravotnictví totiž svým doporučením 
krajským úřadům zjednodušeně řečeno říká, ať svůj výstup nazvou 

v záhlaví rozhodnutím a jeho obsah formálně rozdělí na tři části (výrok, 
odůvodnění, poučení), ale zároveň jim také sděluje, že při jeho vydávání 

nejsou povinny postupovat podle správního řádu, tj. například respektovat 
ustanovení o účastenství, dokazování, přerušování řízení apod. V samém 

závěru příslušné části Metodického doporučení Odbor zdravotního dohledu 

ministerstva dokonce cituje část komentáře ke správnímu řádu, podle které 
je odborný lékařský posudek pouhým dobrozdáním o lékařském stavu, 

které není ani rozhodnutím, ani opatřením obecné povahy či jakoukoli 
jinou formou dle správního řádu, z čehož ministerstvo dovozuje, že ačkoli 

má být výsledek přezkumu krajského úřadu označován jako rozhodnutí, 

zásadně se na něm např. nevyznačuje doložka právní moci, navrhovateli se 

http://www.mzcr.cz/Odbornik/Soubor.ashx?souborID=23310&typ=application/pdf&nazev=Metodick%C3%A9%20doporu%C4%8Den%C3%AD.pdf


 
 

neoznamuje zahájení správního řízení a jednoduše se vůbec nepostupuje 
tak, jak při vydávání rozhodnutí předepisuje zákon.  

 
Podtrženo, sečteno, citované Metodické doporučení Ministerstva 

zdravotnictví dle našeho názoru v žádném případě nevnese do praxe 

krajských úřadů pořádek, jelikož jeho pokyny jsou zjevně nedomyšlené a 
vnitřně rozporné. Z doporučení tak lze vyrozumět pouze jednu podstatnou 

informaci, a to, že ministerstvo ani nyní nepovažuje rozhodnutí o návrhu 
na přezkum lékařského posudku za rozhodnutí ve smyslu § 67 správního 

řádu, tudíž nepřipouští jeho napadení žalobou podle § 65 zákona č. 

150/2002 Sb., soudního řádu správního, a rozhodnutí krajského úřadu 
považuje za konečné. Dle našeho názoru však tento postoj nelze 

považovat za závazný, jelikož Nejvyšší správní soud jednak v minulosti již 
několikrát v obdobných záležitostech rozhodl v rozporu se zavedenou 

praxí, jednak s ohledem na výše popsaný zmatečný obsah Metodického 
doporučení bohužel nelze názory Odboru zdravotního dohledu Ministerstva 

zdravotnictví považovat za jakkoli relevantní.  

 

Nejvyšší soud k odpovědnosti za škodu při neúplném poučení 
pacienta 

Nejvyšší soud vydal dne 29.4.2015 rozsudek sp. zn. 25 Cdo 1381/2013, ve 

kterém se vyjádřil k problematice odpovědnosti poskytovatele zdravotních 

služeb za škodu způsobenou pacientovi v případě, že pacient nebyl 

vyčerpávajícím způsobem poučen o možných následcích prováděného 

zákroku.  

V uvedeném rozhodnutí se Nejvyšší soud zabýval případem pacientky 

Fakultní nemocnice Plzeň, která zde podstoupila operaci štítné žlázy, 

v důsledku které u ní došlo k trvalému poškození zdraví spočívajícímu 

v poškození obou zvratných nervů, jež se projevuje zvýšenou dušností 

pacientky a ztišením jejího mluveného projevu s pomalejší frekvencí. 

Uvedená pacientka se za utrpěnou újmu na zdraví po nemocnici domáhala 

odškodnění, jelikož dle jejího názoru nebyla dostatečně poučena o 

možnosti poškození zvratných nervů, v důsledku čehož nemohla dát 

k předmětné operaci dostatečně informovaný souhlas vyžadovaný právními 

předpisy.  

Zajímavý na celé kauze je zejména fakt, že mezi stranami sporu nebylo 

pochyb o tom, že samotná operace byla provedena lege artis a že ke 

vzniku újmy na zdraví na straně pacientky došlo náhodou, resp. v důsledku 

okolností, které lékaři provádějící operaci nemohli ovlivnit. Navzdory této 

skutečnosti soudy prvního i druhého stupně dospěly k závěru, že jednání 

nemocnice jakožto poskytovatele zdravotních služeb, potažmo jejím 

jménem vystupujících lékařů, bylo příčinou vzniku škody, protože pokud 

pacientka nebyla řádně poučena, nemohla dát k provedení předmětného 

zákroku informovaný souhlas a byla jí v podstatě odňata možnost volby, a 

tento zákrok byl tedy proveden protiprávně.  

Nicméně, Nejvyšší soud zaujal k celé záležitosti naštěstí pragmatičtější 

postoj a přihlédl na rozdíl od soudů nižších stupňů spíše ke skutečnosti, že 

pacientka byla dle provedeného dokazování lékařem poučena o riziku 

ztráty nebo zhoršení kvality hlasu, které je s příslušným zákrokem 

nerozlučně spojeno. Nejvyšší soud uvedl, že každý výkon v medicínské 

oblasti je samozřejmě s riziky neodmyslitelně spjat a jejich materializace 

může být otázkou prosté náhody, respektive lidskými silami 

neovlivnitelného průběhu věcí. Poskytovatel zdravotní péče by však dle 

jeho názoru neměl nést odpovědnost za zákrok, jenž byl proveden odborně 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D94FD25FF627889BC1257E75002660C5?openDocument&Highlight=0,


 
 

správně, i když naneštěstí, a to nikoli vinou zdravotnického personálu, měl 

pro pacienta nepříznivé důsledky. Nadměrná odpovědnost může být dle 

mínění Nejvyššího soudu pro stabilitu a spravedlivost systému kompenzace 

za materiální i imateriální újmu stejně škodlivá jako odpovědnost 

nedostatečná. Neobstojí ani argument, že by jinak povinnost nezasahovat 

do tělesné integrity bez informovaného souhlasu nebyla efektivně 

sankcionována, neboť tento názor pomíjí, že zásahy do tělesné integrity, 

svobody, soukromí, lidské důstojnosti a dalších nehmotných statků jsou 

odčinitelné prostředky ochrany osobnosti. 

Při posouzení existence příčinné souvislosti mezi nedostatečným poučením 

a vznikem škody je podle Nejvyššího soudu nutno především vyhodnotit, 

jakého poučení se pacientovi dostalo, popřípadě mělo dostat. K tomu 

Nejvyšší soud uvádí: „Poučení musí být takové, aby i laik mohl zvážit rizika 

zákroku a rozhodnout se, zda jej podstoupí či nikoli. Odpovědnost 

zdravotnického zařízení v uvedených případech nastává jen tehdy, 

prokáže-li pacient, že při znalosti rozhodných skutečností (o nichž měl být 

poučen) bylo reálně pravděpodobné, že by se rozhodl jinak, tj. že zákrok 

nepodstoupí. V mnoha případech (zejména tam, kde neprovedení zákroku 

představuje větší riziko poškození zdraví než jeho provedení) totiž bude 

platit, že i kdyby pacient býval onu chybějící informaci před zákrokem měl, 

rozhodl by se zcela stejně, tedy že výkon podstoupí. Pak je ovšem 

spravedlivé, aby důsledky lege artis provedeného zákroku i riziko jeho 

případného nezdaru nesl sám. To je v souladu s tradiční zásadou, že 

poškozený nese následky náhody, která jej postihla.“ 

Nejvyšší soud tedy zjednodušeně řečeno považoval k předmětné věci za 

podstatné spíše to, zda byla pacientka poučena o možných praktických 

následcích plánované operace, než zda byla výslovně informována o riziku 

poškození zvratných nervů, což by pravděpodobně z důvodu neporozumění 

dané problematice samo o sobě nemělo na její rozhodnutí a kvalitu jejího 

informovaného souhlasu žádný vliv. Zároveň Nejvyšší soud v souladu 

s obecnými pravidly prokazování odpovědnosti za škodu, byť v tomto 

případě poměrně překvapivě, dovodil, že důkazní břemeno leží na straně 

žalující pacientky, která je povinna prokázat, že v případě podrobnějšího 

poučení by k zákroku souhlas nedala, což je jistě dobrá zpráva pro 

poskytovatele zdravotních služeb, protože při opačném přístupu, který 

zaujaly soudy nižších stupňů, by naopak oni museli prokazovat, že i 

v případě rozsáhlejšího poučení by se pacient byl býval rozhodl stejně.  

Výše popsaný případ se stal za účinnosti a byl posuzován podle právní 

úpravy obsažené v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Výše 

citované závěry Nejvyššího soudu, které pro jejich nebývalou praktičnost 

samozřejmě vítáme, jsou však plně aplikovatelné i za stávající úpravy 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.  

 

 

 

 

 

 

 

 


