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k záchranČ života nebo zdraví dítČte. O náhradČ nákladĤ Ĝízení soud rozhodl podle ustanovení
§ 142 odst. 1 obþanského soudního Ĝádu (dále jen „o.s.Ĝ.“).
Vrchní soud v Praze (dále též „odvolací soud“ nebo „soud druhého stupnČ“) rozsudek
soudu prvního stupnČ podle ustanovení § 219 o.s.Ĝ. ve výroku I. a III. potvrdil, ve výroku II.
o nákladech Ĝízení podle ustanovení § 220 o.s.Ĝ. rozsudek soudu prvního stupnČ zmČnil tak,
že žalobkynČ je povinna nahradit žalované náklady Ĝízení pĜed soudem prvního stupnČ ve výši
53.182,50 Kþ a rozhodl, že žalobkynČ je povinna zaplatit žalované na náhradu nákladĤ
odvolacího Ĝízení þástku 4.646 Kþ.
Odvolací soud vyšel ze skutkových zjištČní soudu prvního stupnČ a plnČ se ztotožnil
i s jeho právními závČry. Poukázal na to, že v postupu zdravotnického personálu žalované
nelze spatĜovat neoprávnČný zásah do osobnostních práv žalobkynČ, neboĢ jednání
zamČstnancĤ žalované nebylo v rozporu s tehdy platným zákonem þ. 20/1966 Sb., o péþi
o zdraví lidu. S ohledem na závČry znaleckého posudku soud druhého stupnČ dospČl
ke shodnému závČru se soudem prvního stupnČ, že neodkladnost zákrokĤ provedených
zamČstnanci žalované vycházela z jejich podezĜení z ohrožení zdraví novorozence.
PĜi rozhodování o náhradČ nákladĤ Ĝízení soud þásteþnČ pĜihlédl k pomČrĤm žalobkynČ,
která je na mateĜské dovolené, a v souladu s ustanovením § 150 o.s.Ĝ. žalované z þásti
nepĜiznal náhradu nákladĤ Ĝízení, a to z 50%. O nákladech odvolacího Ĝízení rozhodl podle
ustanovení § 142 o.s.Ĝ.
Proti potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu podala žalobkynČ dne
10. bĜezna 2017 dovolání, jehož pĜípustnost dovozuje z ustanovení § 237 o.s.Ĝ.,
neboĢ se domnívá, že dovolacím soudem nebyly dostateþnČ vyĜešeny právní otázky, zda mohl
personál nemocnice jednat proti výslovnČ vyjádĜené vĤli rodící ženy a provést jí zákrok nejen
bez informovaného souhlasu, ale i proti její vĤli; zda je možné nerespektování odmítnutí
zákroku ze strany rodiþky odĤvodnit zájmem plodu a zda v takové pĜípadČ musí být dodržen
princip pĜimČĜenosti; zda je možné nerespektování odmítnutí zákroku ze strany rodiþky
odĤvodnit nedostatkem þasu na pouþení a získání souhlasu; zda na novorozenci, kterému
nebyla diagnostikována žádná patologie vyžadující neodkladné Ĝešení lze provádČt invazivní
zákroky proti vĤli rodiþĤ; zda jsou úþelnČ vynaložené náklady za zastoupení advokátem
v pĜípadČ žalované jakožto veĜejné nemocnice disponující právním oddČlením a zda lze
po žalované požadovat jejich úhradu; zda došlo ke zpracování znaleckého posudku
ze správného znaleckého odvČtví a ze správné odbornosti; zda v projednávané vČci nejde
o extrémní rozpor mezi vykonanými skutkovými zjištČními a právními závČry ve smyslu
judikatury Ústavního soudu a o porušení práva na spravedlivý proces. Domnívá se také,
že Ĝízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve vČci.
Tato vada spoþívá zejména v neprovedení navrhovaných dĤkazĤ. ŽalobkynČ vytýká soudu
prvního i druhého stupnČ, že se dostateþnČ nevypoĜádaly se znaleckým posudkem znalkynČ
Michaely Mrowetz a dalšími dĤkazy, jako napĜ. s odborným vyjádĜením
MUDr. Martina DvoĜáka, s odbornými vyjádĜeními zkušených porodních asistentek
Štromerové a Vnouþkové, s odbornými doporuþeními SvČtové zdravotnické organizace pro
oblast porodnictví, s údaji o nadmČrném provádČní epiziotomií u žalované, s hodnocením
vČrohodnosti výpovČdi MUDr. Voráþka, s absencí dĤvodĤ pro provedení dirupce vaku blan,
s neoprávnČným znemožnČním kladení otázek svČdkĤm a dalšími. Dovolatelka þiní spornými
závČry znaleckého posudku, z nichž vyšel soud prvního i druhého stupnČ, stejnČ jako zjištČní,
že v dobČ probíhajícího porodu nebylo možné si k provádČným zákrokĤm vyžádat souhlas
žalobkynČ alespoĖ v ústní formČ. Dovolatelka poukazuje na skuteþnost, že v dobČ porodu
nebylo nČkolikrát respektováno její právo na informovaný souhlas (dirupce vaku blan,
epiziotomie, stĜíhání pupeþní šĖĤry, tahání za pupeþník) a nelze tvrdit, že ve všech tČchto
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situacích šlo o záchranu života þi zdraví. Je pĜesvČdþena, že zákroky, které byly provedeny
na jejím tČle bez jejího souhlasu byly nepĜimČĜené ochranČ zdraví a života nenarozeného
dítČte a došlo tak k porušení jejích osobnostních práv. V tomto smČru poukazuje na rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2006, sp. zn. 30 Cdo 425/2005, garantující právo jednotlivce
na svobodný souhlas pĜi provádČní lékaĜských výkonĤ. Dovolatelka má dále za to,
že zcela bezdĤvodnČ nebylo respektováno její pĜání nechat dotepat pupeþní šĖĤru a právČ
narozené dítČ nechat v blízkosti matky. V otázce náhrady nákladĤ Ĝízení pak dovolatelka
nesouhlasí s právním zastoupením žalované advokátem, neboĢ žalovaná má vlastní právní
oddČlení a náklady vynaložené za právní služby advokáta tak nelze v souladu s judikaturou
Ústavního soudu považovat za úþelnČ vynaložené a po žalobkyni požadovat jejich náhradu.
Navrhuje proto, aby Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu i rozsudek soudu prvního
stupnČ zrušil a vČc vrátil soudu prvního stupnČ k dalšímu Ĝízení.
K podanému dovolání se vyjádĜila žalovaná, která je považuje za nepĜípustné
a navrhuje, aby je Nejvyšší soud z tohoto dĤvodu odmítl.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a
þ. 293/2013 Sb., kterým se mČní zákon þ.
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a další související
procesního pĜedpisu úþinného od 1. ledna 2014.
pĜípustnosti tohoto dovolání.

o.s.Ĝ.) pĜihlédl k þl. II bodu 2. zákona
99/1963 Sb., obþanský soudní Ĝád,
zákony, a vyšel tak ze znČní tohoto
Poté se Nejvyšší soud zabýval otázkou

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.Ĝ. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí
odvolacího soudu, pokud to zákon pĜipouští.
Není-li stanoveno jinak, je dovolání pĜípustné proti každému rozhodnutí odvolacího
soudu, kterým se odvolací Ĝízení konþí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyĜešení otázky
hmotného nebo procesního práva, pĜi jejímž Ĝešení se odvolací soud odchýlil od ustálené
rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud
nebyla vyĜešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím
soudem vyĜešená právní otázka posouzena jinak (§ 237 o.s.Ĝ.).
Podle ustanovení § 241a odst. 2 o.s.Ĝ. musí být v dovolání vedle obecných náležitostí
(§ 42 odst. 4 o.s.Ĝ.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí smČĜuje, v jakém rozsahu
se rozhodnutí napadá, vymezení dĤvodu dovolání, v þem dovolatel spatĜuje splnČní
pĜedpokladĤ pĜípustnosti dovolání (§ 237 až 238a o.s.Ĝ.) a þeho se dovolatel domáhá (dovolací
návrh).
Rozhodnutí odvolacího soudu lze pĜezkoumat jen z dĤvodu vymezeného v dovolání
(§ 242 odst. 3 vČta první o.s.Ĝ.).
Aby mohlo být dovolání v projednávané vČci kvalifikováno jako pĜípustné,
muselo by být ve smyslu ustanovení § 237 o.s.Ĝ. ve vztahu k dovoláním napadenému
rozhodnutí odvolacího soudu shledáno, že nastala jedna z tČchto okolností, tj., že napadené
rozhodnutí závisí na vyĜešení otázky hmotného nebo procesního práva,
- pĜi jejímž Ĝešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe
dovolacího soudu (v takovém pĜípadČ je zapotĜebí alespoĖ struþnČ uvést,
od kterého rozhodnutí, respektive od kterých rozhodnutí se konkrétnČ mČl odvolací soud
odchýlit), nebo
- která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyĜešena (zde je tĜeba vymezit,
která právní otázka, na níž závisí rozhodnutí odvolacího soudu v rozhodování dovolacího
soudu, dosud nebyla vyĜešena), nebo
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- je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ (zde je tĜeba vymezit rozhodnutí
dovolacího soudu, která takový rozpor v judikatuĜe dovolacího soudu mají podle názoru
dovolatele zakládat a je tak tĜeba tyto rozpory odstranit), anebo
- má-li být dovolacím soudem vyĜešená právní otázka posouzena jinak (zde je
zapotĜebí vymezit pĜíslušnou právní otázku, její dosavadní Ĝešení v rozhodovací praxi
dovolacího soudu a alespoĖ struþnČ uvést, pro jaké dĤvody by mČla být dovolacím soudem
posouzena jinak).
Právní úprava institutu dovolání obecnČ vychází ze zásady vázanosti dovolacího soudu
podaným dovoláním. Dovolací soud je vázán nejen rozsahem dovolacího návrhu,
ale i uplatnČným dovolacím dĤvodem. V pĜípadech, je-li dovolání pĜípustné, je soud povinen
pĜihlédnout i k vadám uvedeným v ustanovení § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b)
a § 229 odst. 3 o.s.Ĝ., jakož i k jiným vadám Ĝízení, které mohly mít za následek nesprávné
rozhodnutí ve vČci, a to i tehdy, když nebyly uplatnČny v dovolání.
ŽalobkynČ dovozuje pĜípustnost dovolání z ustanovení § 237 o.s.Ĝ. V prvé ĜadČ
co do pĜípustnosti dovolání uvádí výþet otázek, které „ještČ nebyly vyĜešeny dovolacím
soudem nebo se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovacím praxe dovolacího soudu,
nebo došlo k porušení základních práv a svobod“. Má-li být dovolání pĜípustné proto,
že dovolacím soudem vyĜešená právní otázka má být posouzena jinak, jde o zpĤsobilé
vymezení pĜípustnosti dovolání jen, je-li z dovolání zĜejmé, od kterého svého Ĝešení otázky
hmotného nebo procesního práva se má (podle mínČní dovolatele) dovolací soud odchýlit
(srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. bĜezna 2015, sp. zn. 30 Cdo 4451/2014,
nebo ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, proti nČmuž podaná ústavní stížnost
byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13,
popĜ. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. kvČtna 2016, sp. zn. 30 Cdo 5559/2015).
Právo na tČlesnou integritu fyzické osoby (þlovČka) je významným dílþím osobnostním
právem. ÚstavnČ je toto právo zaruþeno každé fyzické osobČ od jejího narození až do její
smrti. Toto právo tedy lze chápat jako stav, kdy každý þlovČk má možnost sám o sobČ
rozhodovat i jednat a kdy jej k urþitému omezení v podobČ jiného jejího jednání mĤže
donucovat pouze zákon.
Ke vzniku obþanskoprávních sankcí za nemajetkovou újmu zpĤsobenou zásahem
do osobnosti fyzické osoby podle § 13 obþ. zák. musí být jako pĜedpoklad odpovČdnosti
splnČna podmínka existence zásahu objektivnČ zpĤsobilého vyvolat nemajetkovou újmu
spoþívající buć v porušení, nebo jen ohrožení osobnosti fyzické osoby v její fyzické a morální
integritČ, tento zásah musí být neoprávnČný (protiprávní) a musí zde existovat pĜíþinná
souvislost mezi zásahem a neoprávnČností (protiprávností) zásahu.
ŽalobkynČ v dovolání uvádí otázky, o nichž má za to, že dovolacím soudem ještČ
nebyly vyĜešeny nebo se pĜi jejich Ĝešení odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovacím
praxe dovolacího soudu. Ve skuteþnosti však pĜedkládá zejména vlastní skutkové závČry
(když nesouhlasí se závČrem odvolacího soudu, že postup žalované byl lege artis
a že v posuzované vČci nedošlo k neoprávnČnému zásahu do osobnosti žalobkynČ,
neboĢ prvotním zájmem zamČstnancĤ žalované byla ochrana dosud nenarozeného plodu),
na nichž buduje své vlastní od odvolacího soudu odlišné právní posouzení, uplatĖuje jiný než
pĜípustný dovolací dĤvod podle ustanovení § 241a o.s.Ĝ., podle nČhož lze dovolání podat
pouze z dĤvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spoþívá na nesprávném právním posouzení
vČci. K námitkám, kterými zpochybĖuje hodnocení dĤkazĤ odvolacím soudem, Nejvyšší soud
pĜipomíná, že samotné hodnocení dĤkazĤ opírající se o zásadu volného hodnocení dĤkazĤ
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zakotvenou v ustanovení § 132 o.s.Ĝ. nelze úspČšnČ napadnout žádným dovolacím dĤvodem.
Nejvyšší soud napĜ. ve svém rozhodnutí ze dne 25. záĜí 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013,
podotkl, že uplatnČním zpĤsobilého dovolacího dĤvodu podle § 241a odst. 1 o.s.Ĝ. není
zpochybnČní právního posouzení vČci, pokud vychází z jiného skutkového stavu,
než ze kterého vycházel odvolací soud, a že samotné hodnocení dĤkazĤ odvolacím soudem
(opírající se o zásadu volného hodnocení dĤkazĤ zakotvenou v ustanovení § 132 o.s.Ĝ.) nelze
úspČšnČ napadnout žádným dovolacím dĤvodem.
Je tĜeba konstatovat, že rozhodnutí odvolacího soudu s ohledem na konkrétní skutková
zjištČní ve vztahu k judikatuĜe dovolacího soudu (mimo jiné i dovolatelkou zmiĖovaného
rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28.2.2006, sp. zn. 30 Cdo 425/2005, nebo rozsudku
Nejvyššího soudu ze dne 28.3.2013, sp. zn. 30 Cdo 593/2013, a usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 23.2.2016, sp. zn. 30 Cdo 3723/2015) obstojí. Soud zkoumal míru (intenzitu)
tvrzeného porušení základního práva na ochranu osobnosti žalobkynČ a dospČl k závČru,
že v projednávané vČci jsou dány okolnosti, které neoprávnČnost tvrzeného zásahu proti
osobnostní sféĜe žalobkynČ vyluþují.
Námitka dovolatelky, že náklady Ĝízení žalované nejsou úþelnČ vynaložené,
je rovnČž nedĤvodná. Dovolatelce je nutno pĜisvČdþit, že Nejvyšší soud se úþelností
vynaložených nákladĤ Ĝízení ve smyslu § 142 odst. 1 o. s. Ĝ. na podkladČ Ĝady nálezĤ
Ústavního soudu zabýval napĜ. v rozhodnutích sp. zn. 30 Cdo 1485/14, 32 Cdo 3418/2011
a 28 Cdo 4297/2011, a to v tom smyslu, že pokud organizaþní složka státu disponuje
dostateþným množstvím odborných zamČstnancĤ, zpĤsobilých zajišĢovat ochranu zájmĤ
ýeské republiky v Ĝízení pĜed soudy, nelze považovat odmČnu advokáta za úþelnČ vynaložené
náklady, jejichž náhradu by soud mohl uložit protistranČ, nejde-li o spor natolik obtížný,
specifický þi dlouhotrvající, že by k efektivní obranČ a k úspČšnému výsledku Ĝízení pro
organizaþní složku státu, a ve svém dĤsledku i pro ýeskou republiku, bylo tĜeba, aby byla
zastupována advokátem na základČ plné moci, a nikoli pĜíslušným odborným aparátem.
V daném pĜípadČ však žalovaná není organizaþní složkou státu, nýbrž subjektem
se samostatnou právní subjektivitou. Jedná se o akciovou spoleþnost, jejímž hlavním úkolem
je poskytování zdravotnických služeb. Dovolací soud již judikoval, že je-li hlavním úkolem
subjektu poskytování zdravotnických služeb a není organizaþní složkou státu, která disponuje
dostateþným množstvím odborných zamČstnancĤ zpĤsobilých zajišĢovat ochranu zájmĤ ýeské
republiky v Ĝízení pĜed soudy, má právo nechat se v Ĝízení zastoupit advokátem, pĜiþemž
je vynaložený náklad na odmČnu advokáta nákladem úþelným (srov. usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 29.1.2014, sp. zn. 25 Cdo 3570/2013, uveĜejnČné v Souboru rozhodnutí
a stanovisek Nejvyššího soudu pod þ. C 13646). Má-li takový subjekt zĜízen právní odbor,
neznamená to automaticky, že disponuje dostateþným materiálním a personálním zázemím,
které by umožĖovalo erudovaným zpĤsobem vystupovat v tak specifických a nároþných
sporech, jakým je spor o ochranu osobnosti z dĤvodu nerespektování práva na informovaný
souhlas. Odvolací soud tak i tuto právní otázku posoudil v souladu s ustálenou rozhodovací
praxí dovolacího soudu.
Odkaz dovolatelky na nález Ústavního soudu ze dne 15.12.2011, sp. zn. I. ÚS 195/11,
není v této souvislosti pĜiléhavý, neboĢ nálezem Ĝešený pĜípad je v mnoha ohledech odlišný
od projednávané vČci. Hlavním dĤvodem zrušení rozhodnutí obecných soudĤ citovaným
nálezem byla okolnost, že se jednalo o spor o bagatelní þástku (regulaþní poplatek), tedy nijak
složitý ani skutkovČ ani právnČ, náhrada nákladĤ Ĝízení témČĜ 10x pĜevýšila žalovanou þástku
a celý spor vznikl zejména v dĤsledku necitlivého a nevstĜícného pĜístupu žalující nemocnice,
jež mohla vhodnou komunikací se stČžovatelem (žalovaným) odstranit oboustranné
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nedorozumČní úþastníkĤ sporu o existenci þi neexistenci stČžovatelovy hmotné nouze v dobČ
jeho hospitalizace, o což se ostatnČ ani nepokusila.
Podle § 242 odst. 3 o.s.Ĝ. druhé vČty, dovolací soud pĜihlíží k vadám Ĝízení,
které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve vČci, jen je-li dovolání pĜípustné.
Tak tomu ovšem v nyní posuzované vČci není.
Je tak zĜejmé, že dovolání žalobkynČ nenaplĖuje pĜedpoklady stanovené
pro nČ procesním pĜedpisem. Nejvyšší soud proto pĜedmČtné dovolání, aniž naĜizoval jednání
(§ 243a odst. 1 vČta první o.s.Ĝ.), odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 vČta první o.s.Ĝ.
U výroku o náhradČ nákladĤ dovolacího Ĝízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst.
3 vČta druhá o.s.Ĝ.
P o u þ e n í: Proti tomuto usnesení není pĜípustný opravný prostĜedek.

V BrnČ dne 23. 5. 2018

JUDr. Pavel Pavlík v. r.
pĜedseda senátu

Za správnost vyhotovení: Tereza Figurová

