PRO BONO
ZODPOVEDNOSŤ LEKÁROV
PRÁVNA ÚPRAVA POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Podobne, ako ostatné profesie, nesú i lekári a iní poskytovatelia zdravotnej
starostlivosti zodpovednosť za prípadné pochybenie, ktoré pri výkone svojej
činnosti môžu spôsobiť. Pochybenie môže mať charakter jednorazového manuálneho zlyhania, ale môže byť i výsledkom nesprávneho diagnostického alebo
terapeutického postupu a takéto pochybenie môže poškodiť zdravie pacienta,
ba môže mu privodiť i smrť. Ústrednými pojmami pri definovaní lekárskych
chýb sú termíny postup lege artis a vitium artis. V takom prípade vzniká otázka,
kto, akým spôsobom a v akom rozsahu bude za vzniknuté nepriaznivé následky
spojené s pochybením lekára zodpovedný. Vzhľadom na osobitný charakter
činnosti, ktorú títo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajú, je i ich
zodpovednosť o to vážnejšia. Zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobia, ich nezbavuje ani špecifikum situácie, v ktorej sa pochybenia dopustili, akým je
vyhlásenie núdzového stavu či hromadný štrajk. Upovedomenie, že lekár pracuje v strese, ktoré dá podpísať pacientovi tak, ako sa v poslednom období
niekoľkokrát stalo, taktiež nevylučuje a to ani čiastočne, zodpovednosť lekára
za prípadné pochybenie.
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1

POSTUP LEGE ARTIS A VITIUM ARTIS

Výkon zdravotníckeho povolania, ako ho definuje zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“), pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je definovaný ako činnosť bezprostredne nevyhnutná na ochranu života a zdravia ľudí. Podľa ust. § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej
starostlivosti“) je zdravotná starostlivosť poskytovaná správne a teda lege artis v tom prípade, ak sa vykonajú
všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje v súlade so súčasným stavom lekárskej vedy a iných biomedicínskych vied, s prihliadnutím
na technické a vedecké vybavenie príslušného zdravotníckeho zariadenia. Danú povinnosť upravuje Etický
kódex, ktorý je prílohou č. 4 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a pre členov Komory lekárov
je záväzný.
Ústava Slovenskej republiky v čl. 40 zaručuje každému právo na ochranu zdravia a právo na zdravotnú starostlivosť. Poskytnutie zdravotnej starostlivosti musí spĺňať zákonné podmienky, to znamená, že musí byť poskytnuté lege artis na základe štandardného terapeutického postupu, ktorý je definovaný v zákone o zdravotnej
starostlivosti ako katalóg výkonov. Postup non lege artis bude predstavovať postup protiprávny. Otázkou, či
daný postup lekára bol lege artis alebo non lege artis sa bude zaoberať prizvaný znalec v rámci dokazovania.
K postupom non lege artis môže dôjsť napr. pri stanovovaní diagnózy, pri chirurgickej liečbe, pri infúziách
a transfúziách, pri farmakoterapii a podobne.
Okrem postupu non lege artis, ktorý bude mať vplyv na vznik zodpovednosti a zodpovednostných následkov
lekára, je ďalším dôležitým bodom i pochybenie v lekárskom umení, teda vitium artis. Takýmto pochybením
rozumieme napríklad jednorazové zlyhanie zručnosti inak zručného chirurga. Obsah pojmu vitium artis napĺňa
aj omyl a chyba v inej ako operačnej činnosti. Patrí sem i ospravedlniteľný omyl pri zložitej diagnostickej úvahe.
Lekár sa tu zodpovednosti konaním vitium artis nezbavuje a postup vitium artis nemá vplyv ani na rozsah
občianskoprávnej zodpovednosti.

2 DRUHY ZODPOVEDNOSTI
Z hľadiska zodpovednosti prichádza do úvahy tak zodpovednosť morálna, ako i právna. V tomto článku venujeme pozornosť právnej zodpovednosti, na ktorej naplnenie sa vyžaduje niekoľko predpokladov. Predpokladmi
vzniku právnej zodpovednosti sú (a) protiprávny úkon, (b) škoda a (c) príčinná súvislosť, tzv. kauzálny nexus
medzi protiprávnym úkonom a vzniknutou škodou. Bez toho, aby existoval tento príčinný vzťah, nemôže vzniknúť zodpovednosť za škodu a teda nemôže dôjsť ani k jej náhrade. Naplnením uvedených predpokladov sú
splnené podmienky tzv. objektívnej zodpovednosti, to znamená zodpovednosti bez ohľadu na zavinenie.
Tejto zodpovednosti je možné sa zbaviť na základe tzv. liberačných dôvodov, ktoré sú spravidla upravené priamo
v právnom predpise. Sú i prípady, v ktorých nie je možné sa objektívnej zodpovednosti zbaviť vôbec, vtedy
hovoríme o absolútnej objektívnej zodpovednosti.
Na druhej strane existuje i zodpovednosť subjektívna, ktorá vyžaduje okrem naplnenia predchádzajúcich
uvedených i naplnenie štvrtej podmienky, ktorou je zavinenie. Zavinenie predstavuje subjektívny psychický
vzťah konateľa k následkom jeho (protiprávneho) konania. Subjektívnej zodpovednosti je možné sa zbaviť
exkulpáciou, vyvinením, t.j. preukázaním, že následok nebol spôsobený, zavinený, určitým subjektom. Sub jektívna zodpovednosť môže byť založená na zavinení úmyselnom alebo nedbanlivostnom. Úmysel predstavuje psychický vzťah páchateľa k následkom svojho konania. O priamom úmysle hovoríme vtedy, ak páchateľ vedel, že spôsobí nepriaznivý následok a chcel ho spôsobiť a o nepriamom úmysle vtedy, ak páchateľ
vedel, že svojím konaním môže spôsobiť určitý nepriaznivý následok a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým
uzrozumený. Pri nedbanlivostnom konaní chýba úmysel porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom.
Nedbanlivosť rozlišujeme vedomú a nevedomú. Pri vedomej nedbanlivosti konateľ vedel, že môže porušiť
alebo ohroziť záujem chránený zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že sa tak nestane a pri
nevedomej nedbanlivosti konajúci nevedel, že môže spôsobiť takýto následok, hoci vzhľadom na okolnosti to
vedieť mohol a mal.
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Podľa jednotlivých právnych odvetví môžeme ďalej zodpovednosť členiť na zodpovednosť občianskoprávnu,
trestnoprávnu, pracovnoprávnu, správnoprávnu a disciplinárnu voči stavovským komorám.
Na základe uvedeného je možné skonštatovať, že v prípade pochybenia lekára má pacient možnosť uplatniť
si nároky z občianskoprávnej zodpovednosti lekára a to predovšetkým subjektívnej zodpovednosti lekára.
Výnimku tvoria niektoré prípady objektívnej zodpovednosti v zmysle ust. § 421a zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“). Taktiež môže vzniknúť i zodpovednosť trestnoprávna
naplnením skutkovej podstaty niektorého z trestných činov.
Vzhľadom na možnosť udeľovania pokút a členstvo lekárov Komore lekárov nemôžeme opomenúť i správnoprávnu zodpovednosť a zodpovednosť disciplinárnu. K vzniku pracovnoprávnej zodpovednosti lekára dôjde vo
vzťahu k jeho zamestnávateľovi porušením povinností vyplývajúcich z jeho pracovnej zmluvy.

3 ODMIETNUTIE POSKYTNUTIA

ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Lekári sú pri výkone zdravotnej starostlivosti viazaní Hippokratovou prísahou. Súčasne im však zákon umožňuje
i odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Lekár môže odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie, ak osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo
k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu alebo poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť
poskytovať (tento dôvod je však možné uplatniť len v prípade umelého prerušenia tehotenstva, sterilizácie
alebo asistovanej reprodukcie). Z dôvodu prekročenia únosnosti pracovného vyťaženia lekár nemôže odmietnuť uzatvorenie dohody o poskytnutí zdravotnej starostlivosti osobe, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt v určenom zdravotnom obvode poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti predstavuje právny základ poskytovania zdravotnej starostlivosti a jej prvopis je súčasťou zdravotnej dokumentácie. Ak lekár odmietne uzatvorenie predmetnej dohody,
na podnet osoby príslušný samosprávny kraj preverí skutočnosti, na základe ktorých došlo k odmietnutiu. Ak
zistí, že odmietnutie uzatvorenia dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nebolo opodstatnené, môže
určiť aj poskytovateľa, ktorý návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti odmietol.
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa podľa možností určí tak, aby bol čo najmenej vzdialený od bydliska
alebo pracoviska osoby. Rozhodnutie lekára samosprávneho kraja je poskytovateľ povinný rešpektovať.
Odmietnutím návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nie je dotknuté právo
osoby na poskytnutie neodkladnej starostlivosti.
Zákon o zdravotnej starostlivosti neupravuje žiadne sankcie v prípade porušenia povinnosti podľa ust. § 11,
t. j. horeuvedených možností odmietnutia uzatvorenia dohody o poskytnutí zdravotnej starostlivosti a teda
i poskytnutí zdravotnej starostlivosti. Nakoľko by sa jednalo o protiprávne konanie, prichádza do úvahy občianskoprávna zodpovednosť za spôsobenú škodu a dokonca i trestnoprávna zodpovednosť za spôsobený trestný
čin podľa vzniknutých následkov na zdraví či na živote. V takomto prípade môže dôjsť i k naplneniu skutkovej
podstaty trestného činu neposkytnutia pomoci podľa ust. § 177 ods. 2 Trestného zákona, podľa ktorej sa ten,
kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú
pomoc, hoci je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú pomoc poskytnúť, potrestá sa odňatím slobody
na šesť mesiacov až tri roky.
Právo na štrajk je zaručené v čl. 37 Ústavy Slovenskej republiky. V našom právnom poriadku nie je zákon, ktorý
by všeobecne upravoval podmienky štrajku. I pri výkone štrajku teda platí všeobecné ust. § 415 Občianskeho
zákonníka, v zmysle ktorého je každý povinný si počínať tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku,
prírode a životnom prostredí. Neposkytnutie pomoci v prípade štrajku nie je okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť a teda bude zakladať trestnoprávnu zodpovednosť. Rovnako ak by v dôsledku štrajku odmietnutím
poskytnutia zdravotnej starostlivosti došlo ku škodám na zdraví či živote, vznikne i občianskoprávna zodpovednosť osoby, ktorá zdravotnú starostlivosť neposkytla, hoci tak konať mala.
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V prípade núdzového stavu, ktorého vyhlásenie upravuje zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov možno uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti. Núdzový stav môže vyhlásiť vláda SR
v zmysle ust. čl. 5 predmetného zákona za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb a to v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, maximálne na 90 dní. To
znamená, že v tomto čase tí, ktorých sa vyhlásenie núdzového stavu týka, nemôžu odmietnuť výkon zdravotnej
starostlivosti resp. poskytnutie lekárskej starostlivosti a to nie len z horeuvedených dôvodov, ale i z dôvodu
pracovnej povinnosti, ktorá im je vyhlásením núdzového stavu nariadená. V prípade porušenia tejto povinnosti
zákon neupravuje, akým spôsobom možno postupovať a preto je možné uplatniť zodpovednostné nároky, ako
v iných prípadoch. Do úvahy tu prichádza i pracovnoprávna zodpovednosť, ktorá môže vzniknúť napr. z dôvodu
nenastúpenia do zamestnania.

4 ZODPOVEDNOSŤ OBČIANSKOPRÁVNA
Zodpovednosť za škodu je v slovenskom právnom poriadku upravená predovšetkým v Občianskom zákonníku.
Zodpovednosť lekára prípadne zdravotníckeho zariadenia vo vzťahu k pacientovi je vnímaná nie ako porušenie
zmluvných povinností vyplývajúcich z dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzavretej medzi lekárom
prípadne zdravotníckym zariadením a pacientom, ale ako deliktná zodpovednosť za ujmu (škodu) spôsobenú
pacientovi či už zavineným protiprávnym konaním alebo právne relevantnou škodnou udalosťou. Zmluvná, ako
aj mimozmluvná zodpovednosť sú z hľadiska aplikácie príslušných inštitútov náhrady škody (napr. premlčanie,
dôkazné bremeno atď.) posudzované rovnako, v dôsledku čoho sa v slovenskom medicínskom práve nevyvinula
potreba striktného rozlišovania zmluvnej a deliktnej zodpovednosti vo vzťahu lekár (zdravotnícke zariadenie)
a pacient.
Pre každého, teda i pre lekára, platí všeobecná prevenčná povinnosť vyplývajúca z generálnej klauzuly ustanovenia § 415 Občianskeho zákonníka počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, na
prírode a životnom prostredí. V zmysle ust. § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka každý zodpovedá za škodu,
ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Občianskoprávna zodpovednosť môže vzniknúť zo zmluvy alebo
z iných záväzkových povinností, vtedy ide o zodpovednosť zmluvnú. Môže však vzniknúť aj porušením iných
povinností daných zákonom, v takom prípade hovoríme o mimozáväzkovej zodpovednosti. Ust. § 420 upravujúce všeobecnú zodpovednosť možno aplikovať tak na zodpovednosť záväzkovú ako i mimozáväzkovú.
Ust. § 420 ods. 2 vyjadruje zásadu, že pokiaľ niekto spôsobí škodu pri vykonávaní činnosti, ktorú vykonával
pre inú osobu, nezodpovedá za túto škodu sám, ale za škodu zodpovedá ten, za koho túto činnosť vykonával.
Vzťahuje sa to najmä na prípady, keď zamestnanec pri vykonávaní činnosti v rámci svojich pracovnoprávnych
povinností spôsobí škodu tretej osobe. V takom prípade zodpovedá zamestnávateľ bez ohľadu na to, či je fyzickou alebo právnickou osobou. Ak lekár zamestnaný v zdravotníckom zariadení spôsobí pacientovi škodu,
v zmysle ust. § 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka, bude za jeho pochybenie niesť zodpovednosť zdravotnícke
zariadenie, ako zamestnávateľ. Inak je to v prípade, ak je lekár súkromný. Na súkromných lekárov sa toto
ustanovenie nevzťahuje, tí nesú zodpovednosť za vzniknutú škodu sami osobne.
Osobitne Občiansky zákonník v ust. § 421a upravuje, že každý zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami,
ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktoré sa pri plnení záväzku použili. Nakoľko sa jedná
o absolútnu objektívnu zodpovednosť, nie je možné sa jej zbaviť. V zmysle ust. § 421a ods. 2 Občianskeho
zákonníka sa uvedená zodpovednosť vzťahuje aj na poskytovanie zdravotníckych služieb. Zodpovedným subjektom môže byť samostatne praktizujúci lekár alebo zdravotnícke zariadenie, ktorých služby sa plnili prostredníctvom daného prístroja alebo veci a ich použitie viedlo ku vzniku ujmy.
Ako skonštatoval i Najvyšší súd SR v rozsudku sp. zn. 1 Cz 110/74, zdravotnícke zariadenie zodpovedá za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe použitého prístroja, nástroja, lieku alebo inej veci použitej pri poskytnutí zdravotníckych služieb, a to aj keď ide o vedľajšie účinky, ktoré mali za následok vznik
škody, o ktorých nebolo zdravotníckej organizácii známe, že k nim dochádza. Niet pochybnosti o tom, že takto bude organizácia zodpovedať za škodu spôsobenú tým, že prístroj alebo nástroj, ktorý sa pri poskytnutí
služby použil, bol chybný. V rovnakom rozsahu však ponesie zariadenie zodpovednosť za vzniknutú škodu aj
v tom prípade, ak prístroj, nástroj, liek alebo iná vec použitá pri poskytovaní zdravotníckej služby nebola
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chybná, ale bola takej povahy, že touto svojou povahou zapríčinila vznik škody. Ak teda dôjde k použitiu liekov
alebo diagnostických pomôcok, ktoré nemožno považovať za chybné, použitím ktorých však došlo k vedľajším
účinkom majúcim za následok vznik škody, treba zisťovať, či tieto vedľajšie účinky boli vyvolané povahou
použitého prostriedku. V kladnom prípade totiž bude zariadenie za následky zodpovedné. O takéto prípady
pôjde všade tam, kde bola použitá vec, o ktorej je známe, že sa vedľajšie účinky pri jej použití vyskytujú vo
väčšej miere. O takéto prípady pôjde aj tam, kde sa použije vec, o ktorej v čase použitia nebolo známe, že
dochádza vo väčšej miere k škodlivým vedľajším účinkom, kde sa však výskyt týchto účinkov dodatočne preukáže. Pokiaľ však pôjde o prípady, v ktorých použitá vec nemá závady a s jej použitím nebývajú ani pravidelne
ani vo väčšej miere spojené nepriaznivé vedľajšie účinky, k takýmto účinkom však predsa v konkrétnom prípade
dôjde, bude rozhodujúce pre posúdenie zodpovednosti zariadenia, či tieto ojedinele sa vyskytujúce vedľajšie
účinky vyplývajú z povahy veci.
Predpokladmi vzniku zodpovednosti za škodu sú, ako sme už uviedli, v prípade objektívnej zodpovednosti
protiprávny úkon, škoda a príčinná súvislosť, tzv. kauzálny nexus medzi protiprávnym úkonom a vzniknutou
škodou.
Škodou podľa výkladu súdnej praxe rozumieme majetkovú ujmu vyjadriteľnú v peniazoch, ktorá sa prejavuje
buď ako skutočná škoda alebo ušlý zisk. Občiansky zákonník však poškodenému priznáva i právo na náhradu
nemajetkovej ujmy.

4.1 NÁHRADA ŠKODY
V prípade, ak lekár alebo iný zdravotnícky zamestnanec spôsobí pacientovi škodu na zdraví, vznikne mu povinnosť jednorazovo odškodniť bolesti poškodeného a sťaženie jeho spoločenského uplatnenia. Ako je z uvedeného zrejmé, v prípade vzniku škody pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi sa jedná o vznik
zodpovednosti subjektívnej. Zdravotnícky pracovník má možnosť tzv. vyvinenia, t.j. exkulpácie, ak preukáže,
že škodu nezavinil. Zavinenie pri subjektívnej zodpovednosti je ďalším predpokladom jej vzniku, teda na to,
aby nastala subjektívna zodpovednosť, nepostačuje, aby protiprávnym úkonom vznikla škoda, musí sa jednať
o zavinené konanie. Okrem jednorazového odškodnenia bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia
Občiansky zákonník poškodenému na zdraví priznáva i náhradu straty na dôchodku, účelných nákladov vynaložených s liečením, v prípade usmrtenia sa uhradzujú aj primerané náklady spojené s pohrebom, pokiaľ neboli
uhradené pohrebným poskytnutým podľa predpisov o nemocenskom poistení. Náklady liečenia a náklady pohrebu sa uhradzujú tomu, kto ich vynaložil. Ustanovenia o nárokoch z poškodenia zdravia konkretizujú obsah
§ 11 Občianskeho zákonníka, ktorý zakladá právo fyzickej osoby na ochranu svojej osobnosti, života a zdravia.
Postup pri odškodňovaní za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia, spôsob hodnotenia a stanovenie
hodnoty bodu ako minimálneho peňažného vyjadrenia rozsahu spôsobenej škody s účinnosťou od 1. augusta
2004 upravuje zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia
v znení neskorších predpisov. Tento zákon ustanovuje podmienky priznania a poskytovania náhrady za bolesť
a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, vydávanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia a zásady na hodnotenie bolesti a zásady na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia.
Predchádzajúca právna úprava pojmy bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia nedefinovala. Tento nedostatok nový zákon odstránil v ust. § 2.
Bolesťou teda rozumieme ujmu spôsobenú poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov.
Sťaženie spoločenského uplatnenia predstavuje stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských
potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh.
Poškodením na zdraví rozumieme poškodenie zdravia spôsobené úrazom, chorobou z povolania alebo iným
poškodením na zdraví.
Poškodeným, je osoba, ktorá utrpela poškodenie na zdraví.
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Poskytovateľom náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia je osoba, ktorá je túto náhradu povinná poskytnúť napr. podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Náhrada za bolesť i náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje jednorazovo na základe
vypracovaného lekárskeho posudku. Musí byť primeraná zistenému poškodeniu na zdraví, priebehu liečby alebo
odstraňovania jej následkov. Z dôvodu variability možných poškodení zdravia zákonodarca umožnil využitie tzv.
bodovej sadzby za iné, po stránke bolesti najviac porovnateľné poškodenie zdravia uvedené v prílohe tohto
zákona.
Sťaženie spoločenského uplatnenia možno odškodniť len v prípade, ak poškodenie na zdraví má preukázateľne
nepriaznivé následky pre bežné životné úkony poškodeného. Primárne sa bude zohľadňovať povaha následkov
poškodenia a ich predpokladaný vývoj. Zákon pritom kladie dôraz na kvantitatívnu stránku, t.j. v akom rozsahu
sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v spoločenskom živote. Osobitne je hodnotené sťaženie spoločenského uplatnenia, ak vznikli následky v orgánoch alebo na končatinách, funkcia ktorých sa porušila predchádzajúcimi vrodenými alebo získanými zmenami zdravotného stavu.

4.2 UPLATŇOVANIE OBČIANSKOPRÁVNYCH
NÁROKOV PRED SÚDOM

Nároky zo vzniknutej zodpovednosti za škodu je možné si uplatniť žalobou o náhradu škody na príslušnom
súde. Nárok (napr. bolestné, náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia a pod.) je potrebné si na súde
uplatniť pred uplynutím premlčacej doby. Nárok je možné si uplatniť voči lekárovi alebo lekárskemu zariadeniu, podľa toho, kto je za vzniknuté pochybenie zodpovedný. V prípade, ak poškodený nevie, voči ktorému
subjektu je potrebné nárok uplatniť, je možné uplatniť si ho voči obom. V komplikovanejších prípadoch je
vhodnejšie obrátiť sa na právnika.
V prípade náhrady škody na zdraví Občiansky zákonník upravuje subjektívnu dvojročnú premlčaciu lehotu,
ktorá začína plynúť od momentu, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto ju spôsobil. V zmysle judikatúry Najvyššieho súdu SR môže poškodenému zo škodová udalosti v prípade neskoršieho zhoršenia už ustáleného
zdravotného stavu vzniknúť i ďalší nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia. Takýto nárok sa
z hľadiska premlčania bude posudzovať samostatne ako nárok so samostatnou subjektívnou premlčacou dobou
s rozličným začiatkom jej plynutia. Na premlčanie súd prihliada len na námietku dlžníka. Pokiaľ tak dlžník neučiní, súd môže veriteľovi právo priznať i po uplynutí premlčacej doby.
V prípade podania žaloby o náhradu škody je navrhovateľ v konaní o náhrade škody vrátane škody na veciach,
ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví a navrhovateľ v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej
ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činom, oslobodený od povinnosti platiť súdny poplatok. Toto oslobodenie sa vzťahuje na celé konanie, to znamená aj na konanie o odvolaní, dovolaní, obnove konania a výkone
rozhodnutia alebo exekúcii.
V konaní pred súdom prvého stupňa prípadne v odvolacom konaní sa nevyžaduje povinné zastúpenie advokátom. Avšak v prípade podania dovolania musí byť dovolateľ zastúpený advokátom, pokiaľ sám nemá právnické
vzdelanie, alebo ho nemá jeho zamestnanec, ktorý za neho koná.
Žaloba o náhradu škody sa podáva na vecne a miestne príslušnom súde. Vecne príslušný je okresný súd. Miestna
príslušnosť sa spravuje súdom odporcu, jedná sa teda o všeobecnú miestnu príslušnosť. Všeobecným súdom
fyzickej osoby – občana SR je súd, v obvode ktorého má občan bydlisko, a ak nemá bydlisko, v obvode ktorého
sa zdržuje. Všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v obvode ktorého má svoje sídlo.
Každé podanie, pokiaľ zákon nevyžaduje osobitné požiadavky, musí obsahovať informáciu o tom, akému súdu
je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. Žaloba o náhradu
škody musí okrem uvedených všeobecných údajov obsahovať meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia
a telefonický kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností (informácie o vzniku a spôsobení škody, jej výšky, kto škodu spôsobil a kedy
a pod.), označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z nej zrejmé, čoho sa navrhovateľ

4.2 Uplatňovanie občianskoprávnych
nárokov pred súdom

6

domáha. Ak je účastníkom právnická osoba, návrh musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Navrhovateľ je povinný k návrhu pripojiť listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva,
okrem tých, ktoré nemôže pripojiť bez svojej viny. Návrh na začatie konania – teda žalobu - možno podať aj
na tlačive vydanom podľa vzoru. V prípade nesprávneho označenia návrhu bude súd podanie posudzovať podľa
jeho obsahu a nie podľa označenia.

5 ZODPOVEDNOSŤ TRESTNOPRÁVNA
Ak bola spôsobená škoda na zdraví či až na živote do úvahy prichádza i trestnoprávna zodpovednosť lekára, nakoľko uvedené konanie môže naplniť niektorú zo skutkových podstát trestných činov upravených najmä v prvej
hlave osobitnej časti zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov – trestné činy proti životu a zdraviu. Pôjde napr. o trestný čin zabitia podľa ust. § 147 a 148 Trestného zákona, nedovoleného prerušenia tehotenstva podľa ust. § 150 a nasl. Trestného zákona, účasti na samovražde podľa § 154 Trestného zákona
(ako vyplýva aj z etického kódexu, eutanázia je v našich podmienkach neprípustná) či trestný čin ublíženia na
zdraví v zmysle ust. § 155 a nasl, najmä však § 157 a § 158 Trestného zákona. Taktiež sem patrí trestný čin podľa ust. § 170 Trestného zákona a to ohrozovanie zdravia nepovolenými liečivami, zdravotníckymi pomôckami
a potrebami a iné skutkové podstaty trestných činov.
V trestnom konaní nenesie poškodený dôkazné bremeno, na rozdiel od občianskeho konania. Napriek tomu je
však dokazovanie spáchania daného typu trestnej činnosti mimoriadne náročné. Pre trestnoprávnu zodpovednosť
sa vyžaduje zavinenie. Trestnoprávna zodpovednosť vzniká v podmienkach Slovenskej republiky len fyzickej
osobe a teda takto zodpovedným môže byť len lekár a nie zdravotnícke zariadenie.
Náhradu škody je možné si uplatniť i v trestnom konaní. Poškodený má právo sa v prípadoch ustanovených
zákonom č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“) vyjadriť, či súhlasí s trestným stíhaním, má právo uplatniť nárok na náhradu škody, robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, predkladať dôkazy, nazerať do spisov a preštudovať ich, zúčastniť sa na
hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní alebo o dohode o priznaní viny a prijatí
trestu, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom, má právo záverečnej reči a právo podávať opravné prostriedky
v rozsahu vymedzenom Trestným poriadkom. Poškodený, ktorý má podľa zákona proti obvinenému nárok na
náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, je tiež oprávnený navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu. Návrh na náhradu škody musí poškodený
uplatniť najneskoršie do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania. Z návrhu musí byť zrejmé,
z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje. Návrh na náhradu škody nie je možné
v trestnom konaní podať, ak o ňom už bolo skôr rozhodnuté v občianskom súdnom alebo inom príslušnom
konaní.

6 SANKCIONOVANIE ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

V prípade porušenia povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je možné sa s podnetom obrátiť i na
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“). Ten ak v zmysle zákona č. 481/2004 Z. z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov, zistí pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne
alebo ak došlo k porušeniu povinností podľa ust. § 46 ods. 1 zákona o zdravotných poisťovniach, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu až
do výšky 9.958 Eur alebo zákaz výkonu zdravotníckeho povolania a to najviac na 1 rok. Pokutu môže úrad
uložiť i opakovane.
Ak úrad pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou zistí iné nedostatky v činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré vyplývajú z porušenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, podľa závažnosti
zistených nedostatkov môže podať na príslušnom orgáne návrh na uloženie pokuty, dočasné pozastavenie alebo
zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, dočasné pozastavenie alebo zrušenie licencie
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na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo licencie na výkon zdravotníckeho povolania, a ak ide o právnickú osobu, licencie na výkon činnosti odborného zástupcu alebo na začatie disciplinárneho konania.
Možnosťou uloženia sankcií disponujú i stavovské komory, akou je napr. Komora lekárov. Členovi takejto komory vznikajú určité práva a povinnosti, má najmä povinnosť vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne,
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom, spolupracovať pri zabezpečovaní
verejnej siete, ak verejná sieť je menšia ako minimálna sieť, oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory
a dodržiavať ich, plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore a riadne a včas platiť členský príspevok.
V prípade, že člen komory nedodrží povinnosť vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom, môže mu byť komorou udelené disciplinárne
opatrenie a to pokuta až do 1.659 Eur za prvé porušenie niektorej z týchto povinností od vzniku členstva
v komore. Podmienečné vylúčenie z komory až na dva roky mu hrozí za opakované porušenie jednej z týchto
povinností a v prípade ďalšieho takého porušenia až vylúčenie z komory. Porušovanie týchto povinností môže
viesť až k odobratiu licencie potrebnej na výkon lekárskej činnosti Komorou. Väčšie právomoci však nemá, nakoľko členstvo v nej je dobrovoľné. Etický kódex upravujúci povinnosti lekárov tvorí prílohu č. 4 zákona
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a je zverejnený i na internetovej stránke Komory lekárov.

7 ZÁVER
V prípade pochybenia či už lekára alebo zdravotníckeho zariadenia je možné si nároky z občianskoprávnej zodpovednosti uplatniť žalobou v dvojročnej subjektívnej premlčacej lehote na príslušnom súde a to buď voči
lekárovi alebo voči zdravotníckemu zariadeniu podľa toho, ktorý uvedený subjekt je zodpovedný. Ak poškodený
presne nevie, voči komu si má nárokovať, je možné uplatniť si nárok voči obom. V uvedenom prípade by ho súd
mal informovať, voči komu je možné si nárok uplatniť. V komplikovanejších prípadoch je vhodné obrátiť sa na
právnika. Ak má pacient podozrenie i na vznik trestnoprávnej zodpovednosti, môže podať trestné oznámenie
prokurátorovi alebo policajtovi. Ako ďalšie možnosti obrany môže pacient využiť tiež podanie podnetu na
Komoru lekárov a na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podanie žaloby nevylučuje podanie trestného oznámenia a ani podanie podnetu, takže pacient má možnosť obrátiť sa na všetky uvedené inštitúcie
súčasne. Akékoľvek mimoriadne okolnosti nemajú vplyv na občianskoprávnu zodpovednosť za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
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Informácie uvedené v predmetnom bulletine boli spracované advokátskou kanceláriou Čarnogurský ULC ako bonus pre všetkých jej klientov a tiež pre
pravidelných čitateľov bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO z radov odbornej i laickej verejnosti. Aj napriek tomu, že tento bulletin bol zostavovaný
s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária Čarnogurský ULC nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody
vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií uvedených v tomto dokumente.
Informácie uvedené v tomto bulletine nie sú poskytovaním právnych rád ani inou formou poradenstva. Žiadna z informácií uvedených v tomto bulletine
Čarnogurský ULC PRO BONO Špeciál nie je ponukou, návrhom, obchodom ani odporúčaním pred rozhodnutím. Z obsahu tohto bulletinu nemožno odvodzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy, neobsahuje komplexnú analýzu oblastí, ktoré sú
v ňom spomínané, a preto aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Z uvedených dôvodov
pri konkrétnych krokoch či postupoch preto vždy odporúčame vyhľadať a využiť profesionálne konzultácie a poradenstvo.
Zobrazovaný, tlačený a akýmkoľvek iným spôsobom použitý obsah alebo súčasť obsahu tohto bulletinu môžu byť využité len na súkromný účel. Obsah
alebo súčasť obsahu tohto bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO Špeciál nie je možné využívať pre účely zisku, alebo ponúkať svojim klientom ako
svoj vlastný bez predchádzajúceho písomného súhlasu advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC. Podmienka predchádzajúceho súhlasu sa vzťahuje i na
odberateľov z oblasti poskytovateľov tlačových a informačných služieb a médií.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, JUDr. Paulínu Ondrášikovú: ondrasikova@ulclegal.com alebo Mgr. Tomáša Škrinára: skrinar@ulclegal.com.
© Čarnogurský ULC, 2011
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