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USNESENÍ
Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátu složeném z pĜedsedy
JUDr. Pavla Pavlíka a soudcĤ Mgr. Víta Biþáka a JUDr. Bohumila DvoĜáka, Ph.D., LL.M.,
v právní vČci žalobcĤ a) nezl.
, narozeného dne
a b)
narozené dne
, obou bytem v
,
obou zastoupených Mgr. Zuzanou Candigliota, advokátkou se sídlem v BrnČ, Burešova 615/6,
proti
žalované
Zdravotnické
záchranné
službČ
Jihomoravského
kraje,
pĜíspČvkové organizaci, se sídlem v BrnČ-Bohunicích, Kamenice 798/1d, Iý 00346292,
zastoupené JUDr. Janem Machem, advokátem se sídlem v Praze 1, Vodiþkova 709/33,
o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v BrnČ pod sp. zn. 24 C 3/2011, o dovolání
žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. ledna 2017,
þ.j. 1 Co 39/2016-661, t a k t o:
I.

Dovolání žalované se odmítá.

II. Žalovaná je povinna do tĜí dnĤ od právní moci tohoto rozhodnutí zaplatit
na náhradu nákladĤ dovolacího Ĝízení každému ze žalobcĤ þástku 3.336,80 Kþ k rukám jejich
zástupkynČ Mgr. Zuzany Candigliota, advokátky se sídlem v BrnČ, Burešova 615/6.

Struþné odĤvodnČní
(§ 243f odst. 3 o.s.Ĝ.):
Žalobci se proti žalované domáhali omluvy a finanþní satisfakce. SvĤj požadavek
odĤvodnili tím, že lékaĜ pĜivolaný po domácím porodu pĜikázal bez souhlasu rodiþĤ okamžitý
pĜevoz zdravého novorozence do nemocnice a tento pĜevoz se uskuteþnil za asistence Policie
ýR.
Rozsudkem ze dne 26. února 2016, þ.j. 24 C 3/2011-572, (v poĜadí tĜetím) Krajský
soud v BrnČ (dále též „soud prvního stupnČ“) výrokem I. uložil žalované povinnost zaslat
žalobkyni b) omluvný dopis ve znČní uvedeném v rozsudku, výrokem II. jí uložil povinnost
zaplatit nezletilému žalobci a) þástku 50.000 Kþ, výrokem III. jí uložil zaplatit žalobkyni b)
rovnČž 50.000 Kþ a výroky IV. - VII. rozhodl o nákladech Ĝízení.
K odvolání žalované Vrchní soud v Olomouci (dále též „odvolací soud“) rozsudkem
ze dne 11. ledna 2017, þ.j. 1 Co 39/2016-661, výrokem I. rozsudek soudu prvního stupnČ
podle ustanovení § 219 obþanského soudního Ĝádu (dále jen „o.s.Ĝ.“) potvrdil a výrokem II.
uložil žalované povinnost zaplatit každému ze žalobcĤ na náhradu nákladĤ odvolacího Ĝízení
þástku 6.365 Kþ. V odĤvodnČní svého rozhodnutí uvedl, že Krajský soud pĜedevším správnČ
vycházel z judikatury Ústavního soudu ýR a Evropského soudu pro lidská práva (dále jen
„ESLP“) pĜi výkladu ustanovení § 23 odst. 3 zákona þ. 20/1966 Sb., o péþi o zdraví lidu,
úþinného v dobČ zásahu, podle kterého, je-li neodkladné provedení vyšetĜovacího nebo
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léþebného výkonu nezbytné k záchranČ života nebo zdraví dítČte a odpírají-li rodiþe souhlas,
je ošetĜující lékaĜ oprávnČn rozhodnout o provedení výkonu. SprávnČ proto soud prvního
stupnČ poukázal v této souvislosti na nález Ústavního soudu I. ÚS 1565/14 ze dne
2. bĜezna 2015, podle kterého k zásahĤm þinČným v zájmu dítČte proti vĤli matky pĜi porodu
a poporodní péþi o novorozence je nezbytné skuteþné a bezprostĜední ohrožení života a zdraví
nenarozeného dítČte a na rozsudek ESLP ve vČci Hanzelkovi proti ýeské republice ze dne
11. prosince 2014, þ. stížnosti 43643/10, podle kterého umístČní stČžovatele pĜes výslovný
nesouhlas jeho rodiþĤ vedoucí k hospitalizaci stČžovatelky, která nechtČla ponechat své dítČ
samotné, se dotýká jejich soukromého života. PĜitom podle stanoviska obþanskoprávního
a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14. dubna 2010, Cpjn 13/2007 platí,
že zĤstává na pĤvodci zásahu, aby prokázal, že k zásahu došlo po právu, tj. že je dána
okolnost, která neoprávnČnost (protiprávnost) zásahu vyluþuje. Provedeným dokazováním
však nebyly zjištČny naléhavé dĤvody, pro které by mČlo být novorozené dítČ ihned
po narození odĖato matce proti její vĤli, zejména nebylo shledáno bezprostĜední ohrožení.
Naopak v dobČ pĜíchodu lékaĜe bylo dítČ zcela v poĜádku, vþetnČ tČlesné teploty. Postup
lékaĜe, který trval na tom, aby dítČ bylo ihned pĜevezeno do nemocnice, a to i bez matky,
když matka s tímto nesouhlasila, nebyl správný. Na tom nic nemČní to, že jeho postup byl
veden strachem a obavou o osud dítČte v dĤsledku jeho nedostateþných osobních zkušeností. I
když jeho postup byl lege artis, nadmČrná, zbyteþná péþe, která z logiky vČci nemĤže být non
lege artis, mĤže na druhé stranČ pĜedstavovat neoprávnČný zásah do osobnostních práv
žalobcĤ, konkrétnČ do jejich soukromí. Proto soud prvního stupnČ správnČ dovodil,
že došlo k neoprávnČnému zásahu do osobnostních práv žalobcĤ, a to ve znaþné míĜe.
Odvolací soud pak konstatoval, že omluva, která byla uložena žalované i výše náhrady
nemajetkové újmy v penČzích, jsou zcela pĜimČĜené.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dne 16. þervna 2017 dovolání, které
výslovnČ smČĜuje do obou jeho výrokĤ. Podává je v souladu s ustanovením § 237 o.s.Ĝ.,
protože se domnívá, že napadené rozhodnutí závisí na vyĜešení otázky hmotného i procesního
práva, která v rozhodovací praxi dovolacího soudu dosud nebyla Ĝešena. KonkrétnČ má jít
o otázky
1)
jak postupovat za situace, kdy soud prvního stupnČ opakovanČ nerespektoval v zásadní
otázce právní stanovisko a pokyny odvolacího soudu a posléze odvolací soud zcela zásadnČ
zmČnil svĤj právní názor a nerespektování pĜedchozích právních závČrĤ nejen toleroval
ale i legalizoval,
2)

o otázku aplikace rozhodnutí ESLP ve vČci stížnosti Hanzelkovi proti ýeské republice,

3)
aplikace nálezu Ústavního soudu I. ÚS 1565/14 na situaci, kdy byl novorozenec
porozen v domácím prostĜedí bez jakékoliv odborné asistence a lékaĜ s ohledem na situaci na
místČ a stav novorozence rozhodl o hospitalizaci v lĤžkovém zdravotnickém zaĜízení i bez
souhlasu matky nezletilého,
4)
zda þlenství soudního znalce ve spolku lékaĜĤ mĤže zakládat jeho podjatost a vylouþení
z funkce znalce pro daný pĜípad,
5)
otázku aplikace ustanovení § 23 odst. 3 zákona o péþi o zdraví lidu, zejména na situaci,
kdy jde o hodinu starého novorozence v nevhodném domácím prostĜedí a k porodu došlo bez
jakékoliv zdravotnické asistence,
6)
otázku možné aplikace þl. 8 Úmluvy o ochranČ lidských práv v souvislosti s aplikací
biologie a medicíny ve vztahu k þl. 5 téže úmluvy v pĜípadČ aplikace tČchto ustanovení
na nezletilého novorozence,
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7)
otázku zda lékaĜ, který ĜádnČ splní své profesní povinnosti a postupuje tzv. lege artis,
mĤže tímto svým postupem zasáhnout do práva na ochranu osobnosti
8)
otázku aplikace þl. 6 odst. 5 Úmluvy na ochranu lidských práv v souvislosti s aplikací
biologie a medicíny na pĜípad, kdy rodiþe novorozence, který se narodil bez jakékoli
zdravotní péþe, nejprve vysloví zástupný souhlas s jeho pĜevozem na neonatologické oddČlení
a posléze tento souhlas odvolají, pĜiþemž pĜítomný lékaĜ je pĜesvČdþen o tom,
že je v nejlepším zájmu nezletilého, aby byl vyšetĜen, pĜípadnČ ošetĜen na neonatologickém
oddČlení fakultní nemocnice.
K podanému dovolání se vyjádĜili žalobci, kteĜí dovolání považují za nedĤvodné
a navrhují proto, aby je Nejvyšší soud zamítl a pĜiznal jim náhradu nákladĤ Ĝízení ve výši dle
advokátního tarifu.
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).
Podle ustanovení § 241b odst. 3 vČty první o.s.Ĝ. dovolání, které neobsahuje údaje
o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v þem dovolatel spatĜuje
splnČní pĜedpokladĤ pĜípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení
dĤvodu dovolání, mĤže být o tyto náležitosti doplnČno jen po dobu trvání lhĤty k dovolání.
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
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- 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
- 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.
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.
Otázky, které dovolatelka formuluje, nemohou založit pĜípustnost dovolání podle
§ 237 o.s.Ĝ., neboĢ na jejich zodpovČzení napadené rozhodnutí ve smyslu § 237 o.s.Ĝ. dílem
nezávisí, dílem jde o otázku, která již v rozhodovací praxi dovolacího soudu byla vyĜešena.
Odvolací soud vyšel ze skutkového zjištČní soudu prvního stupnČ, že ve skuteþnosti
neexistovaly žádné obzvláštČ naléhavé dĤvody, pro které by mČlo být zcela zdravé
novorozené dítČ odĖato matce proti její vĤli a dokonce odvezeno do nemocnice bez ní,
zejména, že motivací lékaĜe nebyl špatný zdravotní stav novorozence, ale skuteþnost,
že dítČ se nenarodilo v porodnici, ale v domácím prostĜedí. Ztotožnil se proto i s jeho
závČrem, že tak nebyly splnČny podmínky, za nichž podle ustanovení § 23 odst. 3 zákona
o péþi o zdraví lidu úþinného do 31. bĜezna 2012, je ošetĜující lékaĜ oprávnČn rozhodnout
o provedení výkonu. V posuzované vČci tak pĜevozem dítČte do nemocnice, a to i nezávisle
na motivaci lékaĜe, došlo k neoprávnČnému zásahu do osobnostních práv žalobcĤ. Žalovaná
konstruuje svoji dovolací námitku v podstatČ na polemice se skutkovými zjištČními,
z nichž vyšly soudy obou stupĖĤ, tj. fakticky a nepĜípustnČ brojí proti skutkovým zjištČním
odvolacího soudu (§ 241a odst. 6 o.s.Ĝ.), což þiní její dovolání nepĜípustným. PĜípadná
neoprávnČnost zásahu nemĤže být vylouþena tím, že pĤvodce neoprávnČného zásahu jednal
v dobré víĜe (napĜ. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. prosince 1999, sp. zn. 30 Cdo
531/99). PĜípustnost dovolání tak nemĤže založit ani námitka, že lékaĜ byl pĜesvČdþen,
že pĜevoz nezletilého na neonatologické oddČlení je v jeho nejlepším zájmu.
K pĜípadným vadám Ĝízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve vČci
dovolací soud pĜihlédne, jen je-li dovolání pĜípustné; samy o sobČ nejsou zpĤsobilé založit
pĜípustnost dovolání.
Bylo již uvedeno, že dovolatelka dovolání výslovnČ smČĜuje do obou výrokĤ
rozhodnutí odvolacího soudu – tedy i do výroku o náhradČ nákladĤ Ĝízení. V této þásti však
dovolání postrádá jakékoliv zdĤvodnČní a z tohoto dĤvodu nevyhovuje náležitostem
vyplývajícím z ustanovení § 241a odst. 2 a 3 o.s.Ĝ. Tuto vadu však již nelze, s ohledem
na uplynutí dovolací lhĤty, odstranit.
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Z uvedeného je tak tĜeba dovodit, že dovolání žalované ve své podstatČ nenaplĖuje
pĜedpoklady vymezené v ustanovení § 237 o.s.Ĝ. Za popsaného stavu Nejvyšší soud proto toto
dovolání, aniž naĜizoval jednání (§ 243a odst. 1 vČta první o.s.Ĝ.), odmítl (§ 243c odst. 1 vČta
první a odst. 2 o.s.Ĝ.).
Výrok o náhradČ nákladĤ dovolacího Ĝízení je odĤvodnČn ustanovením § 243c odst. 3
vČta prvá o.s.Ĝ. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 a § 146 odst. 3 o.s.Ĝ., když v dovolacím Ĝízení
žalobcĤm vznikly úþelnČ vynaložené náklady spojené s jejich zastoupením advokátem,
v souvislosti s jedním úkonem právní služby (sepis vyjádĜení k dovolání). OdmČna v þástce
2.480 Kþ byla stanovena podle § 6, § 7 bod 5., § 9 odst. 4 písm. a), § 11 odst. 1 písm. k)
a § 12 odst. 4 vyhl. þ. 177/1996 Sb., o odmČnách advokátĤ a náhradách advokátĤ
za poskytování právních služeb (advokátní tarif). ŽalobcĤm dále náleží náhrada hotových
výdajĤ ve výši 300 Kþ za jeden úkon právní služby podle § 13 odst. 3 vyhlášky þ. 177/1996
Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, tj. celkem 2.780 Kþ. ŽalobcĤm rovnČž náleží náhrada
za daĖ z pĜidané hodnoty ve výši 21 % podle § 137 odst. 3 o.s.Ĝ., tj. 583,80 Kþ. Celková výše
nákladĤ dovolacího Ĝízení každého ze žalobcĤ tak þiní 3.336,80 Kþ.
P o u þ e n í : Proti tomuto rozhodnutí není pĜípustný opravný prostĜedek.

V BrnČ dne 29. 8. 2018

JUDr. Pavel Pavlík v. r.
pĜedseda senátu

Za správnost vyhotovení: Tereza Figurová

