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Úvod

Tématem této publikace je přehled práv pacientů jak v rámci Evropské 
unie, tak i na území Rakouska. Zvláštní pozornost by proto měla být 
věnována tomu, jaká práva pacient má v případě, že v Rakousku podstoupí 
léčbu. Tato práva jsou obecně označována za „práva pacientů“. Přestože 
zdravotní péče v Rakousku je na vysoké úrovni, kdy především kvalita 
této zdravotní péče hraje zvláštní roli, mohou se i v rámci tohoto systému 
vyskytnout nežádoucí komplikace. Z tohoto důvodu je pro vás jako pro 
pacienta důležité mít informace o možnostech, které jsou vám k dispozici, 
mělo-li by přece jen dojít k lékařské chybě.
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Obyčejně�představuje�dohoda�o�lékařském�
ošetření�právní�základ�pro�vztah�mezi�pacientem�
a�poskytovateli�zdravotní�péče�(lékaři,�nemocnice�
a�další).�Po�uzavření�této�dohody�o�lékařském�
ošetření,�z�níž�účastníkům�vyplývají�určitá�práva�a�
povinnosti,�je�třeba�vzít�v�úvahu�skutečnost,�že�jako�
pacient�nemáte�pouze�práva,�ale�že�s�vašimi�právy�
souvisí�i�vaše�povinnosti.

Vzhledem�ke�skutečnosti,�že�práva�pacientů�
představují�velice�spletitou�záležitost,�která�je�
založena�na�řadě�zákonů,�je�třeba�tuto�brožuru�
považovat�pouze�za�přehled�těch�nejdůležitějších�
práv.�Obecné�informace�v�této�brožuře�tedy�
v�žádném�konkrétním�případě�nemohou�
být�považovány�za�rozsáhlé�právní�a�osobní�
poradenství.�
�
V�důsledku�průzkumu�formy�uspořádání�nebyly�
v�rámci�této�brožury�vzneseny�žádné�připomínky�
týkající�se�zvláštního�režimu�zubních�lékařů�a�
techniků,�psychoterapeutů,�ani�praktických�lékařů.

Vezměte�prosím�na�vědomí,�že�zákony�podléhají�
pravidelným�změnám,�takže�neexistuje�žádná�
záruka,�že�obsah�této�brožury�bude�nadále�platný�i�
po�uplynutí�určité�doby.



1 Soweit in dieser Broschüre von Nachbarland, Ausland etc. 
 die Rede ist, sind hiermit nur Mitgliedsländer der Europäischen 
 Union gemeint.

Evropské právo

Člověk má jako pacient určitá omezení ve využívání zdravotnických 
služeb nejen ve svém vlastním státě. V současné době nabývá 
přeshraniční využívání těchto služeb na stále větším významu. 
Rostoucí liberalizace trhu služeb, Evropského soudního dvora 
a evropských právních předpisů má za následek to, že v oblasti 
národního státem organizovaného zdravotnictví dochází z důvodu 
potřeby, případně z důvodu požadavků, k otevřenější mobilitě 
pacientů. 

Zjednodušeně řečeno se dosud v oblasti zdravotnických 
služeb využívalo především současné evropské primární právo 
vyvinuté u Evropského soudu. V současné době jsou k dispozici 
četné rozsudky Soudního dvora, které se zejména týkají 
mobility pacientů, otázek přístupu ke zdravotnickým službám 
jiných členských států EU, kritérií pro zahájení přednostního 
schvalovacího řízení ve věci zdravotnického ošetření v jiných 
zemích EU a náhrady za takové poskytnuté lékařské ošetření. V 
souvislosti s přeshraničním využíváním zdravotnických služeb je od 
dubna 2010 v platnosti také nařízení (ES) č. 883/2004 Evropského 
parlamentu a Rady s přímým účinkem.
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Pohotovostní ošetření

Zdravotnické�služby,�které�budete�v�zahraničí�
požadovat�a�to�na�základě�nepředvídatelných�příčin�
ve�stavu�nouze,�nevyžadují�schválení�ze�strany�
vašeho�sociálního�zabezpečení,�tzn.�vaší�zdravotní�
pojišťovny.�Dostane�se�vám�veškerých�výhod�
poskytovaných�rakouským�lékařem�či�personálem�
nemocnici,�jako�kdybyste�byli�skutečně�v�Rakousku�
pojištěni.

Věnujte, prosím, pozornost následujícím radám: 
1� �Pro�případ�tísňové�situace�musíte�s�sebou�mít�svůj�

Evropský�průkaz�zdravotního�pojištění�(EHIC).
2� �Může�se�stát,�že�budete�muset�doplatit�zbývající�

částku,�ačkoliv�se�v�Rakousku�denní�sazba�
za�hospitalizace�neúčtuje.�Je�tedy�rozhodně�
doporučeno�uzavřít�soukromé�zdravotní�pojištění.

Ambulantní (extramurální) ošetření

V�rámci�Evropské�unie�můžete�požadovat�refundaci�
nákladů�spojených�s�ambulantní�lékařskou�péčí,�
u�které�jste�svou�zdravotní�pojišťovnu�nežádali�
o�schválení.�Náklady�na�toto�lékařské�ošetření�
budou�muset�být�uhrazeny�až�do�výše,�která�by�
byla�uhrazena�za�péči�ve�vaší�zemi.�Zásadně�však�
nebudou�uhrazeny�veškeré�náklady�na�léčení�
vzniklé�v�zahraničí.

Věnujte, prosím, pozornost následujícím radám:
1� �Před�tím,�než�využijete�ambulantního�lékařského�

ošetření�v�zahraničí,�informujte�se�u�vaší�
zdravotní�pojišťovny,�jaké�náklady,�případně�do�
jaké�výše,�vám�budou�vráceny.

2� �U�lékaře,�případně�na�záchranné�stanici,�uhraďte�
poplatek�za�lékařské�ošetření�a�účet�předložte�své�
zdravotní�pojišťovně�k�proplacení.

3� �Vyúčtování�u�zdravotní�pojišťovny�lze�provést�
také�prostřednictvím�formuláře�E112�(tzv.�pomoc�
ve�formě�věcných�dávek,�to�však�vyžaduje�
předchozí�souhlas�vaší�zdravotní�pojišťovny).

Nemocniční (intramurální) péče
�
Abyste�v�zahraničí�mohli�využít�ústavní�péči�(v�
nemocnici),�musíte�mít�předchozí�souhlas�vaší�
zdravotní�pojišťovny.�Nahrazeny�vám�budou�
náklady�do�výše,�kterou�byste�uhradili�ve�své�zemi,�
jakož�i�dodatečný�rozdíl�mezi�náklady�za�stejnou�
léčbu�ve�vaší�zemi�a�v�členském�státu�EU,�ve�kterém�
k�léčbě�došlo.�Pokud�i�bez�předchozího�schválení�
ze�strany�vaší�zdravotní�pojištění�nebo�přes�její�
zamítnutí�souhlasíte�s�nemocniční�péčí�v�jiné�zemi,�
riskujete,�že�vám�vaše�pojišťovna�neproplatí�náklady�
vynaložené�na�takové�léčení.

Věnujte, prosím, pozornost následujícím radám:
1� �Pro�plánovanou�hospitalizaci�v�zahraničí�vždy�

předem�požádejte�svou�zdravotní�pojišťovnu�o�
souhlas.

2� �Vaše�zdravotní�pojišťovna�je�povinna�udělit�
souhlas�v�případě,�kdy�léčba�není�v�uvedené�době�
ve�vaší�zemi�možná.



1	 Soweit	in	dieser	Broschüre	von	Nachbarland,	Ausland	etc.	
	 die	Rede	ist,	sind	hiermit	nur	Mitgliedsländer	der	Europäischen	
	 Union	gemeint.
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Čeští pacienti v Rakousku

Tato brožura je určena především pro obyvatele České republiky, 
kteří žijí v pohraničních oblastech a kteří využívají zdravotnické 
služby v Rakousku. V této části brožury jsou popisovány zásady 
zákona o zdravotním pojištění v Rakousku.
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Zásady zákona o zdravotním pojištění v Rakousku
�
V�Rakousku�je�zdravotní�pojištění�povinné,�což�
znamená,�že�každý�zaměstnanec,�který�pobírá�
mzdu,�je�povinně�pojištěn,�dosahuje-li�jeho�příjem�
alespoň�minimální�výše�(2011�€�374,02�měsíčně).�
Zákon�vyžaduje�zdravotní�pojištění�prostřednictvím�
Obecného�zákona�o�sociálním�zabezpečení�(ASVG)�
a�dalších�„zvláštních�zákonů“�(jako�je�GSVG�–�zákon�
o�sociálním�pojištění�živnostníků,�BSVG�–�zákon�
o�sociálním�pojištění�zemědělců�a�další).�Také�
nezaměstnaní�a�důchodci�podléhají�zákonu�o�
veřejném�zdravotním�pojištění.�Děti�jsou�pojištěny�
bez�jakéhokoli�příspěvku.�Výši�zdravotního�
pojištění�si�nemůže�stanovit�sám�pojištěnec,�ta�je�
závislá�na�příslušném�zaměstnavateli�a�místě�jeho�
činnosti.�Každá�spolková�země�má�svoji�územní�
nemocenskou�pokladnu�(GKK),�pod�kterou�spadají�
pracovníci�ze�soukromého�sektoru.�

Zdravotní�pojištění�řeší�pojistné�případy�nemoci,�
pracovní�neschopnosti�z�důvodu�nemoci�či�
mateřství.�Dále�poskytuje�příspěvky�na�ošetření�
chrupu,�zubní�náhrady,�jakož�i�pomoc�v�případě�
tělesných�vad.�Podstata�a�hlavní�úkol�zdravotního�
pojištění�v�Rakousku�spočívají�ve�zdravotní�prevenci.�
Včasné�zjištění�onemocnění�a�ochrana�veřejného�
zdraví�rovněž�patří�k�úkolům�zdravotního�pojištění,�
jako�je�například�soubor�zdravotních�opatření�pro�
obnovu�a�podporu�zdraví.

Zdravotní�pojištění�poskytuje�svá�plnění�buď�ve�
formě�nepeněžního�plnění�či�v�hotovosti.�Jako�
nepeněžní�plnění�přichází�v�úvahu�lékařská�pomoc,�
hospitalizaci,�ošetření�zubů�a�zubní�náhrady,�
preventivní�vyšetření�apod.�Jako�dávky�hrazené�
v�hotovosti�jsou�stanoveny�například�dávky�v�
mateřství,�nemocenské�dávky�či�peněžní�přídavky.

Povinné�pojištění�mohou�obyvatelé�Rakouska�
doplnit�dle�vlastního�výběru�řadou�soukromých�
(doplňujících)�pojištění.�Člověk�si�tak�může�
například�sjednat�doplňující�pojištění,�kdy�
dodatečné�zvýšené�náklady�na�návštěvy�u�
stomatologa�nebo�náklady�na�lékařské�ošetření�
a�alternativní�medicínu�přebírá�na�sebe.�Uzavření�
soukromého�zdravotního�pojištění�tudíž�v�Rakousku�
představuje�doplněk�povinného�zdravotního�
pojištění.�
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V�Rakousku�platí�princip�svobodné�volby�
lékaře.�Rakouský�pacient�může�využívat�služeb�
poskytovatelů�zdravotní�péče,�jako�jsou�lékaři�
a�nemocnice,�kteří�podepsali�smlouvu�s�jeho�
zdravotní�pojišťovnou.�V�tomto�případě�je�možné�
rakouského�pacienta�ošetřit,�poskytovatel�zdravotní�
péče�pak�svůj�výkon�provedený�na�pacientovi�
zúčtuje�přímo�se�zdravotní�pojišťovnou.�Pacient�
v�takovém�případě�nemusí�náklady�na�zdravotní�
služby�hradit�sám.�Ve�smyslu�svobodné�volby�lékaře�
má�rakouský�pacient�rovněž�právo�nárokovat�úkony�
lékaře�či�nemocnice�dle�svého�výběru,�a�to�i�takové,�
která�nemá�žádný�smluvní�vztah�s�jeho�zdravotní�
pojišťovnou.�V�takovém�případě�však�musí�pacient�
u�zvoleného�lékaře,�případně�ve�zvolené�nemocnici,�
sám�nejprve�účet�za�provedený�výkon�uhradit.�Poté,�
co�pacient�účet�zaplatí,�může�jej�předložit�zdravotní�
pojišťovně�k�proplacení.�Upozorňujeme�však,�že�
náklady�na�lékařské�ošetření�nebudou�refundovány�
v�plné�výši.�Zdravotní�pojišťovna�takovému�
rakouskému�pacientovi�uhradí�pouze�80%�nákladů,�
které�by�zaplatil,�pokud�by�pacient�využil�služeb�
poskytovatele�zdravotní�péče,�který�je�ve�smluvním�
vztahu�se�zdravotní�pojišťovnou.

Bez�ohledu,�zda�jste�obyvatel�Rakouska�či�České�
republiky:�než�využijete�přeshraniční�zdravotní�
péče,�vždy�se�nejprve�dobře�informujte�o�
možnostech�využití�zdravotnických�služeb�v�
zahraničí.�Především�je�třeba�ověřit,�které�výkony�
lze�proplatit,�případně�zda�se�na�ně�vztahuje�
spoluúčast.�Pokud�jde�o�nemocniční�léčbu�pacientů,�
je�nutné�vyžádat�si�předchozí�souhlas�u�své�
zdravotní�pojišťovny,�a�to�skutečně�předem.

Výše�náhrady�zahraničních�nákladů�na�léčbu�může�
vždy�znovu�vést�ke�spornostem.�Proto�se�důrazně�
doporučuje,�abyste�se�s�dostatečným�předstihem�
informovali�a�–�bude-li�to�nezbytné�–�abyste�si�
vyžádali�předchozí�písemný�souhlas�s�léčbou�a�s�
úhradou�nákladů�s�takovou�léčbou�spojenými�u�vaší�
zdravotní�pojišťovny.



2  Mit ‘Krankenkasse’ wird sowohl die gesetzliche als auch die private 
Krankenkasse bezeichnet.
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Práva a povinnosti českých 
pacientů v Rakousku 

Podmínkou pro jakýkoliv nárok na náhradu zdravotnického 
výkonu, který jste podstoupili u poskytovatele zdravotních služeb, 
to je u lékaře či v nemocnici, je uzavřená dohoda o lékařském 
ošetření. S písemně či ústně sjednanou dohodou o lékařském 
ošetření vám vznikají určitá práva. Tato část brožury by tedy měla 
ve zkratce pojednávat o dohodě o lékařském ošetření a, jak je dále 
uvedeno, rovněž i o vašich právech jako pacienta.
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Úvod

Právo�pacienta�na�sebeurčení�v�rámci�lékařského�
ošetření�je�velmi�důležitým�aktivem.�Zda�vůbec�
kdy�dojde�k�realizaci�dohody�o�lékařském�ošetření�
sjednané�s�ošetřujícím�lékařem,�o�tom�rozhodujete�
zcela�sami.�Máte�právo�sami�rozhodovat�o�svém�
vlastním�těle.�Ošetřující�lékař�nemá�žádné�právo�
trvat�na�lékařském�ošetření!�Máte�také�právo�
jakoukoliv�léčbu�odmítnout,�dokonce�i�tehdy,�
bylo-li�by�takové�rozhodnutí�z�lékařského�hlediska�
nesmyslné.�
�
Ale:�Rozhodnete-li�se�pro�lékařské�ošetření,�
neznamená�to,�že�ošetřující�lékař�vám�zaručuje�
„úspěch“,�žádný�ošetřující�lékař�vám�nemůže�
zaručit,�že�vás�opět�zcela�vyléčí,�váš�lékař�vám�pouze�
zaručí�„svědomité�úsilí“.�Ošetřující�lékař�má�mimoto�
zákonnou�povinnost�zavázat�se�k�dodržování�
uznaných�lékařských�standardů�ošetření.

Dohoda o lékařském ošetření 

Za�normálních�okolností�představuje�dohoda�o�
lékařském�ošetření�právní�základ�pro�vztah�lékař�
–�pacient.�V�souvislosti�s�dohodou�o�lékařském�
ošetření�vyvstávají�smluvním�partnerům�určitá�
práva�a�povinnosti.�Z�praxe�vyplývá,�že�existují�dvě�
základní�formy�tohoto�právního�vztahu,�a�to�podle�
toho,�zda�jste�nuceni�využít�okamžitých�služeb�
soukromého�ošetřujícího�lékaře�nebo�zda�jste�
hospitalizování�v�nemocnici�a�zda�s�provozovatelem�
nemocnice�uzavřete�dohodu�(dohoda�o�přijetí�do�
nemocniční�péče).�Uzavření�dohody�o�lékařském�
ošetření�nepodléhá�žádným�zákonným�procesním�
nařízením.�Dohoda�proto�může�být�uzavřena�
písemně�nebo�ústně.�Ve�většině�případů�není�
dohoda�o�lékařském�ošetření�uzavřena�explicitně,�
ale�přesvědčivě�(konkludentně).

Uzavřete-li�jako�český�pacient�dohodu�o�lékařském�
ošetření�s�rakouským�poskytovatelem�zdravotních�
služeb,�můžete�se�dovolávat�všech�z�této�smlouvy�
vyplývajících�práv.
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PRÁVO NA INFORMACE

Právo�na�informace�je�jedním�z�nejdůležitějších�
práv,�které�jako�český�pacient�máte.�Informovat�
znamená�zprostředkovat�vám�jako�pacientovi�
veškeré�znalosti,�které�jsou�pro�vás�nezbytné,�
abyste�byli�schopni�odhadnout,�kdy�máte�
souhlasit,�případně�odhadnout�následky�odmítnutí�
stanoveného�lékařského�ošetření.�Povinnost�lékaře�
podat�vysvětlení�představuje�přiměřenou�povinnost�
ošetřujícího�lékaře,�kdy�vás�informuje�o:
a)�vašem�zdravotním�stavu,
b)�povaze,�rozsahu�a�provedení�navrhovaných�
kroků�léčby,
c)�zásadách�možných�alternativních�řešení,�stejně�
jako�vám�objasní
d)�veškeré�možné�komplikace,�které�mohou�v�
souvislosti�s�ošetřením�nastat.��
V�tomto�případě�se�jedná�o�rozdělení�na:
-�objasnění�diagnózy,
-�vysvětlení�průběhu�a
-�poučení�o�riziku.

V�jakém�rozsahu�mají�být�tyto�jednotlivé�oblasti�
pokaždé�objasněny,�závisí�na�právě�platných�
okolnostech�a�bude�vždy�posouzeno�jednotlivě.�
Objeví-li�se�v�průběhu�podávání�informací�
další�požadavky,�nejedná-li�se�o�jednoduchá�
nezávažná�ošetření,�jak�může�nastat�u�některých�
komplikovaných�ošetření,�mohou�tyto�požadavky�
pro�vás�znamenat�velké�riziko.�

Objasnění diagnózy
Objasnění�diagnózy�stojí�na�úplném�počátku�
prohlídky.�Zde�je�třeba�jako�první�krok�vysvětlit�
vaše�zamýšlené�a�navrhované�diagnostické�metody.�
O�co�jsou�navrhované�metody�rizikovější,�o�to�
dříve�a�přesněji�musí�být�poskytnuty�informace�o�
navrhovaném�diagnostickém�postupu.�Po�vysvětlení�

diagnózy�následuje�druhý�krok,�kterým�je�objasnění�
diagnózy.�Musíte�vědět,�že�máte�v�jakémkoli�
případě�právo�na�stanovení�diagnózy.�Může�vám�
být�sděleno�diagnostické�podezření,�jako�takové�
však�musí�být�uvedeno.

Vysvětlení průběhu
Vysvětlení�průběhu�vám�má�poskytnout�představu�
o�povaze�a�rozsahu�závažnosti�a�naléhavosti�
navrhovaného�postupu,�ale�také�informace�o�
perspektivách�a�možných�důsledcích.�Musíte�být�
informováni�o�tom,�co�se�s�vámi�bude�dále�dít�a�jaký�
bude�pravděpodobný�průběh�nemoci,�nebudete-li�
souhlasit�s�navrhovaným�postupem.�Ošetřující�lékař�
Vám�musí�vysvětlit�povahu�a�význam�plánované�
léčby�do�takové�míry,�abyste�dokázali�plně�pochopit�
význam�vašeho�rozhodnutí.�
Vaše�právo�na�informace�rovněž�zahrnuje�právo�
na�objasnění�alternativních�metod�zdravotního�
ošetření,�které�jsou�méně�nebezpečné,�nebo�slibují�
lepší�výsledek.

Poučení o riziku 
Při�sdělování�informací�o�navrhované�metodě�léčby�
vám�musí�ošetřující�lékař�objasnit�také�vše,�co�se�
týče�možných�rizik�takové�léčby.�Jeho�informace�
o�rizicích�by�vám�měly�poskytnout�představu�o�
tom,�jaké�komplikace�mohou�nastat,�i�když�je�
léčba�uskutečňována�v�souladu�s�pravidly�lékařské�
vědy�a�s�co�nejpečlivější�zdravotní�péčí.�Na�jedné�
straně�byste�si�měli�být�vědomi�rizik,�které�se�často�
vyskytují�u�navrhovaného�způsobu�léčby�a�na�druhé�
straně�také�rizik�spojených�s�plánovaným�zákrokem.�
�
Míra�poskytnutí�informací�není�určována�pouze�
povahou�konkrétního�zákroku,�ale�i�podmínkami�
vašeho�profesního�a�soukromého�života,�které�
určují�vaše�preference�týkající�se�rozhodnutí�
(informace�týkající�se�pacienta).
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Jak�můžete�vidět,�má�pro�vás�povinnost�
poskytovatele�zdravotních�služeb�informovat�
zásadní�význam,�neboť�tím�ovlivňuje�váš�souhlas�
k�léčbě�nebo�ošetření.�Pouze�tehdy,�a�to�zejména�
jste-li�český�pacient,�pokud�jste�dobře�informováni,�
můžete�plně�pochopit�dopad�vašeho�souhlasu�na�
tuto�léčbu�nebo�vyšetření.

Pouze�řádné�a�důkladné�informování�ze�strany�
lékaře�vám�poskytne�možnost�se�ve�svém�zájmu�
správně�rozhodnout.�Na�základě�informací�získáte�
reálnou�představu�o�svém�vlastním�zdraví,�takže�se�
můžete�rozumně�rozhodnout�o�navrhované�léčbě.

Z�práva�na�sdělování�informací�vám�vyplývají�další�
různá�práva:
-�právo�být�informován,�bez�vyzvání;
-�právo�na�zodpovězení�otázek;
-�právo�na�pravdivé�informace;
-�právo�nevědět.

Právo být informován, bez vyzvání
Pacientovi�je�třeba�vysvětlit�rizika�plánovaného�
lékařského�ošetření,�i�když�on�sám�uvádí,�že�
nepotřebuje�podrobnější�komentář,�případně�nemá�
žádné�otázky�týkající�se�rizik�takového�lékařského�
ošetření.�Pokud�lékař�například�předepíše�lék,�je�
povinen�vysvětlit�pacientovi�jeho�účinky,�i�vedlejší�
účinky,�a�to�aniž�by�se�pacient�sám�musel�zeptat.

Právo na zodpovězení otázek
Poskytovatel�zdravotní�péče�je�povinen�zodpovědět�
všechny�otázky�pacienta,�bez�ohledu�na�to,�jak�
časově�náročné�a�složité�může�toto�vysvětlování�být.�
Informace�musejí�být�v�každém�případě�podávány�
z�hlediska�pacientova�prospěchu.�Proto,�pokud�by�
zpráva�o�závažnosti�onemocnění�nebo�o�možných�
následcích�zákroku�měla�mít�závažný�negativní�
dopad�na�zdravotní�stav�pacienta,�lékařské�
informace�budou�poskytnuty�v�omezené�míře�nebo�
budou�zcela�vynechány�(tzv.�léčebné�privilegium).�
Nesmí�tím�být�ale�narušeno�právo�pacienta�na�
sebeurčení�v�rámci�lékařského�a�nesmějí�mu�být�
upírány�informace�nezbytné�pro�jeho�rozhodnutí.

Právo na pravdivé informace
Poskytovatel�zdravotní�péče�nesmí�poskytovat�
žádné�nepravdivé�informace�o�stavu�onemocnění�či�
o�možnostech�léčby,�případně�o�jejích�alternativách.�
Je�povinen�vám�vždy�pravdivě�situaci�objasnit�
a�informovat�vás�tak,�aby�neovlivňoval�vaše�
rozhodování.

Právo nevědět
V�ojedinělých�případech�se�může�stát,�že�se�pacient�
zřekne�důkladného�objasnění,�případně�jakéhokoli�
vysvětlení.�Ošetřující�lékař�musí�toto�rozhodnutí�
akceptovat�a�neměl�by�pacientovi�vysvětlení�
nutit.�Z�právního�hlediska�se�ale�pacient�nemůže�
zříct�informací�o�bezpečnosti,�případně�informací�
týkajících�se�léčby.�V�tomto�případě�se�jedná�o�
zprostředkování�veškerých�informací�potřebných�
k�zaručení�úspěšné�léčby.�Tyto�informace�tudíž�
nepodléhají�pokynům�pacienta.�
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Adresát informací
O�tom,�komu�by�měly�být�poskytnuty�informace,�
bude�rozhodnuto�na�základě�pacientovy�
způsobilosti�k�rozvážnosti�a�schopnosti�usuzovat�
(udělit�souhlas).�Zásadní�pro�způsobilost�k�
rozvážnosti�a�schopnost�usuzovat�je�dosažení�
plnoletosti�(od�18�roku�života).�Je�však�třeba�mít�na�
paměti,�že�i�u�osoby,�která�již�dosáhla�plnoletosti,�
může�způsobilost�k�rozvážnosti�či�schopnost�
usuzovat�scházet�například�v�důsledku�mentálního�
postižení�nebo�duševní�nemoci.�Posouzení�
způsobilosti�k�rozvážnosti�a�schopnosti�usuzovat�v�
prvé�řadě�přísluší�především�vašemu�ošetřujícímu�
lékaři.�V�případě�pochybností�je�zákonem�
stanoveno,�že�nezletilé�osoby�(ve�věku�0�až�14�let)�
nejsou�způsobilé�k�rozvážnosti�a�nemají�schopnost�
usuzovat.�U�svéprávných�nezletilých�(ve�věku�14�až�
18�let)�se�má�z�hlediska�zákonodárství�za�to,�že�tito�
disponují�nezbytnou�způsobilostí�k�rozvážnosti�a�
schopností�usuzovat.�
�
Jestliže�však�pacient�z�důvodu�svého�věku�nebo�
svého�duševního�stavu�není�schopen�pochopit�
informace�a�dokonce�ani�učinit�rozhodnutí,�pak�
bude�informován�jeho�zástupce.�Tím�může�být�
rodič,�zákonný�zástupce,�rodinný�příslušník,�
opatrovník,�držitel�plné�moci�nebo�také�zmocněnec.

Jaké informace má adresát získat?  
Bez�ohledu�na�uzavření�dohody�o�zdravotní�péči�
vyžaduje�každé�lékařské�ošetření�souhlas�ze�strany�
rozvážného�a�soudného�pacienta.�Protože�téměř�
každá�léčba�je�spojena�se�zásahem�do�tělesné�
integrity�pacientů,�musí�být�tito�pacienti�řádně�
informováni�a�poučeni,�aby�byli�schopni�dát�k�
takovému�zásahu�souhlas.

Stručně�řečeno,�poskytovatel�zdravotní�péče�by�
měl�při�sdělování�informací�především�zohlednit�
náležité�poučení�u�následujících�bodů:
-� �Typ,�povaha�a�rozsah�plánovaného�zákroku�a�

navrhované�léčby.
-� �Pro�jaký�účel�má�lékařské�ošetření�či�zákrok�

sloužit:�diagnostický,�léčebný�nebo�preventivní?
-� �Je�navrhovaný�zákrok�nezbytný,�nebo�je�to�

postup,�který�není�nevyhnutelný?
-� �Jak�závažný�je�navrhovaný�zákrok�a�musí�být�

proveden�bezodkladně?
-� �Jaká�zátěž�je�s�lékařským�ošetřením�či�zákrokem�

spojená�(zejména�bolest)?
-� �Jaké�jsou�vyhlídky,�co�se�týče�úspěchu�či�

neúspěchu�plánovaného�lékařského�ošetření,�
příp.�zákroku?

-� �Je�všeobecně�známý�případný�dopad�či�riziko?
-� �Zvláštní�okolnosti�či�zájmy�na�straně�pacientů,�ke�

kterým�je�třeba�přihlédnout.
-� �Vliv�lékařského�ošetření�či�zákroku�(např.�

očekávaná�délka�zdravotního�postižení).
-� �Respektování�dalších�otázek,�které�pacient�položí.

Hranice�povinnosti�podat�vysvětlení,�jakož�i�
rozsah�poučení,�musí�individuálně�posoudit�každý�
poskytovatel�zdravotní�péče.�Jako�obecné�pravidlo�
platí:�čím�větší�jsou�rizika�spojená�s�lékařským�
ošetřením�či�zákrokem,�o�to�přísnější�musí�být�
měřítko�rozsahu�poskytnutých�informací.�Pokud�
pacient�oznámí,�že�nechce�podstoupit�žádné�riziko,�
musí�ošetřující�lékař�tuto�okolnost�brát�na�zřetel�a�i�
na�tento�případ�se�vztahuje�přísnější�měřítko,�co�se�
týče�rozsahu�poskytnutých�informací.�
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Podmínka souhlasu 
Před�zahájením�jakékoli�léčby�jakéhokoliv�druhu,�
musí�lékař�k�provedení�takové�léčby�získat�váš�
souhlas.�Na�základě�informací,�které�budou�sděleny�
v�rámci�konverzace�týkající�se�poučení�o�zákroku,�se�
budete�moci�rozhodnout,�zda�s�léčbou�souhlasíte,�
nebo�ne.�Z�této�zásady�existuje�pouze�jedna�
výjimka,�a�sice�v�případě,�kdy�nastane�urgentní�stav�
a�na�váš�souhlas�z�důvodu�život�ohrožující�situace�
nelze�čekat.�
�
S�lékařským�ošetřením�je�třeba�souhlasit�výslovně,�
přece�jen�se�však�v�některých�případech�ale�může�
stát,�že�bude�ošetřující�lékař�vycházet�z�daného�
tichého�souhlasu.

Kdo poskytuje souhlas s léčbou? 
Jako�pacient�musíte�poskytnout�nezbytný�souhlas�k�
lékařskému�ošetření�vždy�vy�sám.�
�
Pokud�jste�nezletilý�mladistvý�(ve�věku�0�až�
14�let),�ošetřující�lékař�požádá�vaše�rodiče,�
případně�zákonné�zástupce�o�udělení�souhlasu.�U�
svéprávných�nezletilých�(ve�věku�14�až�18�let)�se�
má�z�hlediska�zákonodárství�za�to,�že�disponují�
nezbytnou�způsobilostí�k�rozvážnosti�a�schopností�
usuzovat�a�proto�mohou�dávat�souhlas�s�léčbou�oni�
sami.�Tito�nezletilí�jsou�také�jako�každý�jiný�dospělý�
člověk�ošetřováni.�Pokud�se�však�jedná�o�závažnou�
léčbu,�je�nutné�získat�kromě�souhlasu�způsobilého�
nezletilého,�který�má�schopnost�úsudku,�navíc�i�
souhlas�zákonného�zástupce.�Opět�je�třeba�zmínit,�
že�posouzení�způsobilosti,�zda�je�či�není�člověk�
schopen�dát�souhlas,�přísluší�především�ošetřujícímu�
lékaři.

Z�tohoto�hlediska�je�třeba�rozlišovat�způsobilost�
k�udělení�souhlasu�s�lékařským�ošetřením�od�
pravomoci�uzavřít�dohodu�o�lékařském�ošetření.�

Při�uzavírání�dohody�o�lékařském�ošetření�je�třeba�
být�způsobilý�k�právním�úkonům.�Způsobilost�
k�právním�úkonům�je�schopnost,�kterou�sami�
sebe�opravňujeme�nebo�zavazujeme�ke�krokům�
vycházejících�z�právního�úkonu.�Posouzení,�zda�je�
či�není�pacient�právně�zodpovědný,�přísluší�v�prvé�
řadě�ošetřujícímu�lékaři.�Z�důvodů�právní�záruky�
se�má�z�hlediska�zákonodárství�za�to,�že�nezletilé�
mladistvé�osoby�(ve�věku�0�až�14�let)�nejsou�
způsobilé�k�právním�úkonům�a�k�uzavření�dohody�o�
lékařském�ošetření�je�oprávněný�zákonný�zástupce.�
Také�u�svéprávných�nezletilých�osob�uzavírá�
dohodu�o�lékařském�ošetření�zásadně�zákonný�
zástupce.�Pouze�v�případě,�kdy�svéprávná�nezletilá�
osoba�může�uhradit�náklady�na�léčbu�z�vlastních�
zdrojů,�stává�se�sama�způsobilou�k�právním�úkonům�
a�může�tedy�uzavřít�dohodu�o�lékařském�ošetření.�
Od�dne�dosažení�plnoletosti�je�každý�pacient�
oprávněný�uzavírat�dohody�o�lékařském�ošetření.

Ústní, jakož i logický souhlas 
Jsou�případy,�kdy�může�dojít�k�ústnímu�souhlasu,�
a�pomineme-li�několik�málo�výjimek,�je�i�
takto�vyslovený�souhlas�dostačující.�Dokonce�i�
nevyslovený,�ale�pouze�logicky�vyplývající�souhlas�
(například�dá-li�se�odvodit�z�chování�pacienta),�
má�dle�pravidel�právní�účinnost.�V�tomto�ohledu�
se�ale�vždy�vyžaduje�zvýšená�opatrnost.�Z�důvodu�
prokazování�se�však�za�všech�okolností�doporučuje�
získat�písemný�souhlas�před�provedením�zákroku.�
Ve�většině�kritických�situací�nemusí�být�získán�
souhlas,�protože�pacienti�jsou�ve�většině�těchto�
případů�v�bezvědomí.�Lékař�tak�v�takovém�případě�
může�vycházet�z�předpokládaného�souhlasu.
Standard poskytované péče a srozumitelnost 
sdělovaných informací
Ošetřující�lékař�vám�nezaručuje�„úspěch“.�Nemůže�
vám�dát�žádnou�záruku,�že�vaše�onemocnění�zcela�
vyléčí.�Váš�lékař�vám�však�zaručí�„svědomité�úsilí“.�
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Ošetřující�lékař�má�povinnost�provádět�lékařské�
ošetření�svědomitě.�Standard�svědomitosti�lékařské�
péče�vašeho�ošetřujícího�lékaře�je�aktuální�dle�stavu�
lékařské�vědy�a�zkušeností.�Ošetřující�lékař�také�hájí�
v�souladu�s�platnými�předpisy�blaho�nemocných�a�
chrání�nemocné.�Je�proto�povinen�dále�se�vzdělávat�
ve�svém�oboru�a�informovat�se�o�současném�stavu�
vědy�a�techniky.�
Váš�ošetřující�lékař�je�samozřejmě�povinen�jasně�
a�srozumitelně�formulovat�informace,�které�vám�
poskytuje.�Zvláštní�snahu�musí�věnovat�tomu,�aby�
nepoužíval�obtížně�pochopitelné�lékařské�termíny.�
U�pacientů,�kteří�neovládají�německý�jazyk,�musí�
lékař�k�ošetření�přistupovat�se�zvláštní�péčí.�V�
takovém�případě�máte�vy�a�váš�ošetřující�lékař�k�
dispozici�následující�možnosti:
-��Nemluvíte-li�německy�vůbec,�nebo�jsou-li�vaše�

znalosti�nedostatečné,�můžete�si�zvolit�jiný�jazyk,�
který�jak�vy,�tak�i�váš�ošetřující�lékař,�ovládáte.

-��Pokud�toto�není�váš�případ,�může�ošetřující�
lékař�využít�dalšího�pracovníka�jako�tlumočníka,�
který�váš�jazyk�ovládá,�případně�může�přivolat�
důvěryhodnou�osobu,�která�je�znalá�daného�
jazyka.�Je�třeba�poznamenat,�že�důvěryhodnou�
osobu�lze�takto�přizvat�pouze�na�základě�vašeho�
výslovného�souhlasu.

-��Pokud�ani�jedna�z�těchto�dvou�situací�nepřipadá�v�
úvahu,�bude�muset�být�přizván�tlumočník.

Možnost odmítnutí lékařského ošetření či jeho 
přerušení 
Jako�pacient�můžete�kdykoli�odmítnou�či�přerušit�
lékařské�ošetření�bez�nutnosti�udat�důvody.�
Váš�ošetřující�lékař�pak�nesmí�ve�vaší�léčbě�
pokračovat.�Právně�účinné�odmítnutí,�případně�
přerušení�nicméně�předpokládá,�že�vás�váš�
ošetřující�lékař�o�všem�správně�informoval.�Zejména�
byste�v�takovémto�případě�měli�být�dostatečně�
informováni�o�možných�negativních�důsledcích�
odmítnutí�lékařského�ošetření�či�nedokončení�léčby.�
Vašeho�ošetřujícího�lékaře�tak�nadále�nelze�činit�
zodpovědným�za�neprovedené�lékařské�ošetření.

Vezměte�prosím�na�vědomí,�že�rodiče�nebo�zákonní�
zástupci�nesmí�z�náboženských�důvodů�odmítnout�
lékařské�ošetření�nezbytné�pro�ochranu�života�nebo�
zdraví�dítěte.

Vysazení léčby 
Jak�již�bylo�zmíněno�výše,�máte�možnost�kdykoli�
bez�uvedení�jakýchkoli�důvodů�léčbu�zrušit,�
případně�změnit�svůj�názor�a�vyslovit�se�proti�
výkonu�léčby.�Pokud�odvoláte�svůj�souhlas�s�léčbou,�
současně�tím�vypovíte�i�dohodu�o�lékařském�
ošetření.�Ošetřující�lékař�je�i�v�tomto�případě�
povinen�informovat�vás�o�negativních�důsledcích�
takového�rozhodnutí.

Zaniknutí nebo ukončení dohody o lékařském 
ošetření ze strany ošetřujícího lékaře 
V�zásadě�platí,�že�ani�pacient,�ani�lékař�nemají�
povinnost�dohodu�o�lékařském�ošetření�podepsat.�
Zejména�odborník�má�právo�léčbu�odmítnout,�
pokud�není�z�lékařského�hlediska�vůbec�indikována,�
nebo�již�přestala�být.�Lékař�však�v�žádném�případě�
nesmí�odmítnout�poskytnutí�první�pomoci�v�
případě,�že�je�pacient�v�bezprostředním�ohrožení�
života.
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Všeobecně�platí,�že�dohoda�je�ukončena,�dojde-li:
-��k�jejímu�naplnění,
-��ke�smrti�kterékoli�ze�smluvních�stran�(ošetřujícího�

lékaře�či�pacienty),�případně�
-��k�odstoupení�od�smlouvy�ze�strany�ošetřujícího�

lékaře�nebo�pacienta.

Ošetřující�lékař�má�rovněž�právo�od�dohody�o�
lékařském�ošetření�odstoupit.�Může�tak�například�
učinit,�pokud�jste�nedostáli�své�povinnosti�
spolupracovat�(nedocházíte�na�následné�kontroly),�
odmítli�jste�uvést�důležité�informace�nebo�
nedodržujete�předepsanou�léčbu.�Má-li�ošetřující�
lékař�v�úmyslu�odstoupit�od�dohody�o�lékařském�
ošetření�předčasně,�za�všech�okolností�vás�o�této�
skutečnosti�musí�včas�informovat.�V�takovém�
případě�máte�možnost�obrátit�se�na�jiného�
lékaře,�aby�vaše�zdravotní�péče�nebyla�takovýmto�
odstoupením�od�dohody�ohrožena.

PRÁVA V SOUVISLOSTI S VAŠIMI ZDRAVOTNÍMI 
ZÁZNAMY

Poskytovatel�služby�je�v�souvislosti�s�dohodou�
o�lékařském�ošetření�povinen�vést�u�každého�
pacienta�lékařské�záznamy.�V�této�zdravotní�
dokumentaci�je�uveden�pacientův�chorobopis,�
zejména�pak�všechny�údaje,�které�se�týkají�
lékařských�prohlídek�a�ošetření,�která�ošetřující�
lékař�provedl,�jako�jsou�například�diagnostika,�
výsledky�vyšetření,�vyhodnocení�rentgenových�
snímků,�doporučení,�jakož�i�pacientovi�sdělené�
dispozice.�Chorobopis�může�být�zaznamenáván�jak�
ručně,�tak�i�elektronicky.�Zvláštní�pozornost�je�třeba�
věnovat�tomu,�aby�byl�v�pozdější�době�další�klinický�
průběh�lékařského�ošetření�a�nemoci�pacienta�z�
lékařských�záznamů�dobře�zjistitelný.�

Právo na přístup k dokumentaci
Na�základě�dohody�o�lékařském�ošetření�máte�
právo�nahlédnout�do�svých�lékařských�záznamů.�
U�práva�na�přístup�se�jedná�o�velmi�osobní�právo.�
Oprávnění�k�přístupu�má�samotný�pacient,�zákonný�
zástupce,�jakož�i�důvěryhodná�osoba,�pokud�ji�
pacient�k�přístupu�ke�své�dokumentaci�zplnomocní.�
Kromě�toho�mohou�mít�k�vašim�lékařským�
záznamům�přístup�i�následující�osoby�či�instituce:�
soudy,�správní�orgány,�úřad�sociálního�zabezpečení,�
zasvěcené�osoby,�další�lékaři�či�zdravotnická�
zařízení,�zástupce�pacientů�apod.

Omezení práva na přístup 
V�případech�zaručení�vašeho�dobra�máte�právo�
nahlížet�do�své�lékařské�dokumentace�pouze�ve�
výjimečných�případech,�případně�v�omezeném�
rozsahu.�Toto�je�odvozeno�z�tzv.�„léčebného�
privilegia“.�V�tomto�smyslu�může�ošetřující�lékař�po�
pečlivém�zvážení�rozhodnout�mezi�vaším�zájmem�
nahlédnout�a�potenciálním�rizikem�zdravotní�újmy�
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v�důsledku�nahlédnutí�do�lékařské�dokumentace.�
Z�práva�nahlédnout�jsou�však�v�každém�případě�
vyjmuty�osobní�záznamy�vašeho�ošetřujícího�lékaře,�
jako�jsou�například�vlastní�připomínky�či�subjektivní�
úvahy�o�průběhu�léčby.

Právo na zhotovení opisu, případně kopie
Vaše�právo�na�opis,�případně�kopii�vašeho�
chorobopisu�představuje�pouze�druhotnou�
povinnost�vyplývající�z�dohody�o�lékařském�
ošetření.�Váš�ošetřující�lékař�je�povinen�vám�výlučně�
proti�úhradě�vzniklých�nákladů�umožnit�zhotovení�
opisu,�případně�kopie�vašich�lékařských�záznamů.�
Pokud�byly�zhotoveny�rentgenové�snímky,�máte�za�
všech�okolností�právo�do�nich�nahlédnout�a�nechat�
si�zhotovit�kopii.�Náklady�na�zhotovení�kopie�však�
musíte�zaplatit�vy�sami.

Právo na opravu či doplnění / Právo odstranit data 
Pacient�má�právo�na�opravu�nesprávných�dat�a�
na�odstranění�neoprávněně�zpracovaných�údajů.�
Podle�právních�předpisů�je�však�oprava�nebo�
odstranění�údajů�vyloučeno,�pokud�dokumentační�
účely�nepřipouští�uplatnění�dodatečných�změn�
dokumentace.�Požadovanou�úpravu�lze�provést�
pouze�odpovídající�dodatečnou�poznámkou.�

Ošetřující�lékař�může�provádět�zásadní�opravy�v�
lékařském�záznamu;�takové�opravy�však�nesmí�vést�
ke�zkreslení�chorobopisu.�Dřívější�záznamy�nesmí�
být�zcela�vymazány�nebo�přepsány�tak,�aby�byly�
nečitelné.�Jakákoliv�změna�musí�být�pro�ostatní�
srozumitelná�a�plně�odůvodněná.

Doba úschovy
Po�dokončení�léčby�má�rakouské�zdravotnické�
zařízení�povinnost�archivovat�chorobopis�nejméně�
10�let�(např.�rentgenové�snímky),�případně�30�let�
(jedná-li�se�například�o�operační�protokoly,�pokyny�
pacienta).�Osoby,�které�podnikají�ve�zdravotnictví,�
mají�povinnost�uchovávat�zdravotní�záznamy,�
případně�chorobopisy,�alespoň�po�dobu�10�let.�
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PRÁVO NA ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

Váš�terapeut�je�povinen�vše,�co�mu�důvěrně�svěříte,�
uchovat�v�tajnosti.�Tato�povinnost�mlčenlivosti�je�
odvozena�z�vašeho�práva�na�ochranu�osobního�
soukromí.�Povinnost�mlčenlivosti�je�nezbytnou�
podmínkou�pro�vytvoření�důvěrného�vztahu�
mezi�vámi�a�vaším�ošetřujícím�lékařem.�Mnoho�
pracovníku�ve�zdravotnictví�má�totiž�přístup�k�
velkému�množství�osobních�údajů�jednotlivých�
pacientů,�proto�je�povinnosti�mlčení�přikládán�
zvláštní�význam.�

Určité�údaje�pacienta�nemohou�být�ani�sděleny,�
postoupeny,�ani�předány�za�úplatu.�Povinnost�
mlčenlivosti�je�zpravidla�postavena�nade�všemi�
lidmi.�Ošetřující�lékař�je�proto�povinen�dodržet�
mlčenlivost�i�vůči�manželovi�či�manželce,�životnímu�
partnerovi�a�blízkým�rodinným�příslušníkům,�pouze�
s�výjimkou�případu,�kdy�pacient�poskytne�svůj�
souhlas�s�podáním�informací.�

Vůči�zákonným�zástupcům�neexistuje�žádná�
povinnost�mlčenlivosti,�pokud�si�tito�sdělení�
informací�vyžádají�za�účelem�splnění�zákonných�
závazků�(zejména�jedná-li�se�o�nezletilé�mladistvé).�
Pokud�svéprávný,�rozvážný�a�úsudku�schopný�
mladistvý�(ve�věku�od�dovršení�14�let)�sám�udělí�
souhlas�k�léčbě,�nemají�jeho�rodiče�žádné�právo�
dozvědět�se�bližší�podrobnosti�o�léčbě,�pokud�s�tím�
nezletilý�sám�nesouhlasí.

Často�se�stává,�že�vás�neošetřuje�pouze�jedna�
osoba,�ale�ošetřuje�vás�více�lidí.�Aby�spolu�tito�lidé�
mohli�efektivně�spolupracovat,�musí�být�v�takovém�
případě�poskytovatel�služby�oprávněn�k�výměně�
informací.�Pokud�vás�ošetřuje�více�osob,�bude�na�váš�
rozhodný�souhlas�s�takovým�ošetřením�pohlíženo�
jako�na�odůvodnění�pro�výměnu�informací.�Je�třeba�
poznamenat,�že�mohou�být�předány�pouze�takové�
informace,�které�jsou�pro�léčbu�skutečně�potřeba.�Z�
toho�vyplývá,�že�dalšímu�lékaři�mohou�být�předány�
údaje�o�pacientovi�pouze�v�takovém�rozsahu,�který�
je�potřebný�za�účelem�vykonání�jeho�práce.�Cokoliv,�
co�tento�rámec�přesáhne,�představuje�porušení�
povinnosti�mlčení.

Co spadá do profesního tajemství 
Patří�sem�veškeré�důvěrné�informace�sdělené�
ošetřujícímu�lékaři,�případně�veškeré�tajné�
informace,�které�se�dozvěděl�při�výkonu�své�
profese.�Profesní�tajemství�tudíž�nezahrnuje�pouze�
vaši�anamnézu�(diagnostika,�průběh�léčby,�léčebná�
opatření),�ale�i�vaše�osobní�a�finanční�záležitosti.�

Omezení povinnosti mlčení
V�určitých�případech�může�dojít�k�omezení,�
případně�přerušení�povinnosti�mlčení.
Jedním�z�nejzávažnějších�přerušení�je�případ,�kdy�
pacient�sám�zbaví�ošetřujícího�lékaře�povinnosti�
mlčení.

Přerušení�povinnosti�mlčení�ale�může�být�i�ve�
prospěch�hodnotnějších�zájmů�–�zejména�výkonu�
spravedlnosti�(zájmy�trestního�soudnictví,�potřeba�
informací�v�občanskoprávním�řízení)�a�veřejné�
zdravotní�péče�(ohlašovací�a�oznamovací�povinnost�
ve�veřejném�zájmu).�Při�těchto�přerušeních�
musí�ošetřující�lékař�neustále�dobře�zvažovat�
mezi�osobními�zájmy�pacienta�prostřednictvím�
zachování�mlčenlivosti�a�určitými�veřejnými�
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zájmy�prostřednictvím�odhalení�konkrétních�
důvěrných�informací.�Podle�rakouského�práva�
může�v�ojedinělých�případech�nastat�situace,�kdy�
bude�existovat�jiný�hodnotnější�zájem,�který�bude�
důvodem�pro�přerušení�povinnosti�mlčení.

PRÁVO NA OCHRANU SOUKROMÍ

Právo�na�ochranu�soukromí�je�v�Rakousku�zřízeno�
jako�základní�právo.�Z�tohoto�důvodu�je�v�rámci�
okolností�týkajících�se�lékařského�ošetření�kladen�
zvláštní�zřetel�na�ochranu�soukromé�a�intimní�sféry,�
a�to�zejména�v�oblasti�nemocničních�zařízení.

Je-li�přijato,�či�ošetřováno�více�pacientů�v�jedné�
místnosti,�je�třeba�přijmout�soubor�přiměřených�
stavebních�a�organizačních�opatření,�aby�bylo�
zajištěno�zachování�soukromí.

Ochrana�soukromé�a�intimní�sféry�se�týká�také�
práva�vést�se�svým�ošetřujícím�lékařem�osobní�
rozhovor.�Jsou-li�poblíž�vás�jiné�osoby,�můžete�je�
požádat,�zda�by�byly�schopny�poodstoupit.�Platí�
to�i�v�případě,�kdy�je�k�účasti�na�prohlídce�přizván�
další�zdravotnický�personál.�Přítomny�jsou�(kromě�
osob,�které�se�účastní�v�rámci�svého�medicínského�
vzdělávání�a�pouze�se�souhlasem�pacienta)�pouze�ty�
osoby,�které�jsou�pro�vyšetření�nezbytné.

Nemocnice�musí�navíc�svým�pacientům�zajistit�
dostatečné�možnosti,�co�se�týče�návštěv�a�kontaktu�
s�vnějším�světem.�Přesto�má�pacient�právo�vytvářet�
selektivní�kontakt�s�návštěvníky.�Pokud�by�mělo�
dojít�ke�zhoršení�zdravotního�stavu�pacienta,�má�
tento�pacient�právo�být�v�kontaktu�s�důvěrnými�
osobami�i�mimo�návštěvní�hodiny.�Nakonec,�
nemocnice�má�pravomoc�omezit�v�pokojích�s�
větším�počtem�lůžek�množství�současně�přítomných�
návštěvníků�na�jednoho�pacienta,�aby�nedošlo�k�
poškození�fyzické�integrity�pacientů.
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POVINNOSTI PACIENTŮ
�
Každé�poskytované�právo�s�sebou�však�přináší�
i�povinnosti.�Ošetřující�lékař�od�vás�v�prvé�řadě�
očekává,�že�vaše�chování�bude�přiměřené�a�
zdvořilé.�Ošetřující�lékař�může�přistoupit�k�
vhodnému�lékařskému�ošetření�pouze�tehdy,�
poskytnete-li�mu�potřebné�informace�týkající�se�
vašich�obtíží.�Vy�sice�nemůžete�být�k�takovému�
podání�informací�nuceni,�porušení�této�povinnosti�
však�může�vést�až�k�předčasnému�ukončení�dohody�
o�lékařské�péči.

Při�léčebném�úsilí�vašeho�ošetřujícího�lékaře�
je�potřebná�vaše�součinnost,�bude-li�vám�to�
umožněno.�Uskuteční�se�doporučená�vyšetření,�
podstoupíte�soubor�doporučených�léčebných�
opatření�nebo�se�podrobíte�následné�lékařské�péči.

Dojde-li�k�mimořádné�či�škodní�události,�máte�v�
každém�případě�povinnost�minimalizovat�škody.�
Následky�poškození�nesmíte�svým�působení�ani�
zvětšit,�ani�prodloužit.�

A�konečně�se�musíte�také�postarat�o�to,�aby�váš�
ošetřující�lékař�dostal�včas�zaplaceno�za�své�služby.

TIPY

-� �Před�tím,�než�přijmete�jakékoli�rozhodnutí,�
neměli�byste�váhat�položit�veškeré�otázky,�které�
vás�zajímají.

-� �Je-li�to�možné,�připravte�si�své�otázky�již�doma,�
neobávejte�se�a�na�všechny�tyto�otázky�se�
zeptejte.

-� �Nenechte�na�sebe�tlačit�a�pro�své�dotazy�si�nechte�
dostatek�času.�Bude-li�to�potřeba,�můžete�si�
sjednat�další�schůzku.

-� �K�rozhovoru�si�s�sebou�můžete�přivést�
důvěryhodnou�osobu,�například�manžela�či�
manželku,�člena�rodiny�nebo�dobrého�přítele.

-� �Vysvětlete�lékaři�co�nejpodrobněji,�jaké�obtíže�vás�
trápí.�Objasněte�mu�co�nejzřetelněji,�co�přesně�
chcete.

-� �Pokud�ošetřujícímu�lékaři�dobře�nerozumíte,�
dejte�mu�to�najevo.

-� �Pokud�dobře�neovládáte�německý�jazyk,�pak�
můžete�v�případě�potřeby�k�rozhovoru�s�lékařem�
přizvat�tlumočníka.

-� �Pokud�si�nejste�jisti,�zda�jste�všechno�opravdu�
pochopili�nebo�ne,�pak�se�neváhejte�znovu�
zeptat.�Máte-li�tyto�pochybnosti�i�nadále,�můžete�
zopakováním�odpovědí�zkontrolovat,�zda�jste�vše�
dobře�pochopili.

-� �Máte-li�jakékoli�pochyby�týkající�se�lékařského�
ošetření,�informujte�o�tom�svého�ošetřujícího�
lékaře.

-� �Pokud�se�vám�pro�lepší�pochopení�zdá�jednodušší�
vysvětlení�obsahu�pomocí�grafického�znázornění,�
potom�požádejte�vašeho�ošetřujícího�lékaře,�aby�
vám�takové�znázornění�zhotovil.

-� �Také�se�zeptejte,�jakým�způsobem�je�možné�
získat�písemné�informace�o�průběhu�rozhovoru�s�
lékařem.



1	 Soweit	in	dieser	Broschüre	von	Nachbarland,	Ausland	etc.	
	 die	Rede	ist,	sind	hiermit	nur	Mitgliedsländer	der	Europäischen	
	 Union	gemeint.
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Co dělat, když poskytovatel 
služeb porušil některou z 
povinností?

Pokud jste jako pacient nespokojený s provedeným lékařským 
výkonem, máte k dispozici následující možnosti:

-  Můžete se pustit cestou mimosoudního urovnání sporů. V tomto 
ohledu máte k dispozici jak právní zastupitelství pacientů, smírčí 
orgány, tak i fond na odškodnění pacientů.

-  Své požadavky však můžete uplatňovat i u řádného civilního 
soudu, pokud dle vašeho mínění došlo v důsledku nedbalostního 
porušení povinností ke vzniku újmy.
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Úvod

Jednoznačné�doporučení,�na�kterou�instituci�
byste�se�měli�obrátit,�existují-li�z�vaší�strany�
jakékoli�stížnosti,�nemůže�být�na�tomto�místě�
specifikováno.�Ke�konečnému�rozhodnutí,�kterou�
cestou�se�máte�skutečně�vydat,�byste�měli�v�
každém�případě�dojít�po�zralé�úvaze.�Každopádně�
se�doporučuje�pokus�o�řešení�sporu�mimosoudní�
cestou,�protože�si�takovým�řešením�můžete�ušetřit�
zpravidla�namáhavé�soudní�řízení.�Tento�postup�
se�doporučuje�také�proto,�že�mnoho�soudních�
sporů�nakonec�vede�k�vyrovnání�mezi�jednotlivými�
stranami,�pouze�s�tím�rozdílem,�že�veškeré�do�té�
doby�vzniklé�náklady�dostanou�v�každém�případě�
zúčastněné�strany�k�úhradě.

Z�těchto�možností�je�možné�si�svobodně�vybrat,�
proto�se�velmi�doporučuje�vyžádat�si�právní�rady.�
Obzvláště�bude-li�zvolen�rakouský�právní�zástupce,�
jehož�specializací�je�právo�na�náhradu�škody.�V�
každém�případě�může�být�cestou�i�doporučení�
právního�zastoupení�pacienta.

Mimosoudní urovnání sporů

Mimosoudní�urovnání�sporů�hraje�v�rakouském�
právním�systému�obzvláště�důležitou�úlohu.�Ve�
vztahu�mezi�ošetřujícím�lékařem�a�pacientem�
může�kdykoliv�dojít�ke�konfliktům�a�názorovým�
neshodám.�Příčina�takovýchto�neshod�částečně�
spočívá�v�důsledku�právních�nároků�pacienta�
vůči�ošetřujícímu�lékaři,�částečně�se�však�jedná�
o�konfliktní�situace,�které�však�nemají�žádný�
právní�základ.�Mimosoudní�urovnání�sporů�proto�
představuje�možnost,�jak�tyto�konflikty�vyřešit�na�
základě�vzájemné�dohody.

V�tomto�ohledu�jsou�jmenována�právní�
zastupitelství�pacientů�(ve�všech�spolkových�
zemích),�jakož�i�smírčí�soudy�(také�rozhodčí�soudy�
–�ve�většině�spolkových�zemí).�Za�účelem�doplnění�
možností�k�mimosoudnímu�urovnání�sporů�je�třeba�
jmenovat�i�fondy�na�odškodnění�pacientů.

Neexistuje�žádný�právní�nástroj,�jak�nařídit�
mimosoudní�urovnání�sporů,�to�by�mělo�nastat�
pouze�tehdy,�jsou-li�obě�sporné�strany�s�touto�
možností�srozuměny.�Navíc�je�stále�možné�domáhat�
se�soudního�projednávání�požadavků.�Plnění,�ke�
kterému�došlo�po�vzájemné�dohodě�a�které�přijaly�
obě�strany,�má�stejný�účinek�jako�výrok�soudu.�
Takto�učiněný�smír�se�zpravidla�nazývá�„prohlášení�
o�vyrovnání“.�Pokud�se�urovnáním�sporů�zabývá�
právní�zastupitelství�pacientů,�případně�smírčí�soud,�
dojde�ke�zvláštnímu�důsledku�občanskoprávního�
ustanovení�o�promlčecí�době�(pozastavení�
promlčecí�doby).
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Právní zastupitelství pacientů – Zastoupení 
pacientů
Na�podporu�pacientů�byly�v�každém�spolkovém�
státě�zřízeny�oddělené�instituce,�takzvaná�právní�
zastupitelství�pacientů�(v�některých�spolkových�
státech�Zastoupení�pacientů).

Základní�úlohou�právního�zastupitelství�pacientů�
je,�že�jako�nezávislý�zástupce�pacienta�přezkoumá�
případné�stížnosti�a�na�žádost�dbá�při�soudním�
řízení�na�dodržení�zájmů�pacienta.�Všechna�právní�
zastupitelství�pacientů�musí�na�základě�specifických�
ustanovení�každé�země�vykonávat�svoje�úkoly�
nezávisle�a�nejsou�vázáni�žádnými�externími�
pokyny.

Pokud�přichází�pacient�s�případem�stížnosti,�která�
se�má�týkat�léčebné�chyby�při�ošetření,�bude�ze�
strany�právního�zastupitelství�pacientů�uskutečněno�
právní,�jakož�i�lékařské�prověření.�Základem�pro�
prověřování�bude�popis�situace�ze�strany�pacienta,�
který�si�vyžádal�písemnou�dokumentaci�(zejména�
chorobopis),�jakož�i�vyjádření�lékaře,�kterého�
se�uvedená�stížnost�týká.�Potom�buď�nastane�
situace,�kdy�právní�zastupitelství�pacientů�dojde�na�
základě�tohoto�přezkumu�k�závěru,�že�je�léčebná�
chyba�vyloučena�a�ke�konfliktu�došlo�pouze�
vinou�nedostatečné�komunikace�a�nesprávného�
podání�informací,�nebo�že�ke�zjevné�léčebné�
chybě�opravdu�došlo�(obvykle�dojde�k�mimosoudní�
dohodě),�nebo�není�možné�k�žádnému�závěru�
dospět�z�důvodu�odlišného�pohledu�na�situaci�
(možnost�soudního�vymáhání).

Na�základě�proklamace�právního�zastupitelství�
pacienta�nebude�právo�na�soudní�uplatnění�nároku�
ovlivněno.

Smírčí soud
Hlavní�úlohou�smírčího�soudu�je,�aby�bylo�dosaženo�
mimosoudní�dohody�v�případě�konfliktů�mezi�
pacientem�a�lékařem�v�průběhu�řízení�smírčího�
soudu,�pokud�bude�potvrzeno�chybné�lékařské�
ošetření.
Členy�komise�smírčího�soudu�vždy�jsou:
-� �soudce�jako�předsedající,
-� �odborníci�z�oblasti�zdravotnictví,
-� �a�obvykle�jeden�další�znalec�práva.

Rozhodčí�soud�může�vykonávat�činnost�pouze,�
je-li�dožádaný�a�tím�pověřený�pokusem�o�smír.�
Právo�o�dovolání�mají�zejména�takoví�dotčení�
pacienti,�jejichž�žádost�jako�taková�je�dostatečná�
pro�zahájení�jednání�smírčího�soudu.�Závěry,�k�nimž�
může�smírčí�soud�dospět,�jsou�stejné�jako�závěry�
právního�zastupitelství�pacientů.�Řádný�právní�
postup�často�zůstává�otevřený,�přičemž�je�zpravidla�
zřejmé,�že�před�dokončením�jednání�smírčího�soudu�
nebude�zahájeno�žádné�občanskoprávní�řízení.�
Na�oplátku�se�poskytovatel�zdravotní�péče�zříká�
promlčecí�námitky�po�dobu�trvání�tohoto�řízení.
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Fond na odškodnění pacientů 
Pokud�se�stane,�že�v�ojedinělých�případech�nelze�
dosáhnout�uspokojivé�soudní�či�mimosoudní�
dohody�o�náhradě�škody,�lze�i�nadále�uskutečnit�
náhradu�škody�z�fondu�na�odškodnění�pacientů.�To�
zahrnuje�zejména�tyto�dvě�následující�schémata:

-� �škody�s�důkazy�o�obtížích�a
-� �škody,�které�podle�norem�a�předpisů�nejsou�

způsobilé�k�náhradě�škody,�ale�vedou�k�
nevšednímu�a�neobyčejně�vysokému�poškození�
pacienta.

Pro�místní�příslušnost�fondu�na�odškodnění�je�
určující�oblast,�kde�se�nachází�léčebné�zařízení,�ve�
kterém�došlo�ke�vzniku�škody,�ne�trvalé�bydliště�
pacienta.�Registrují�se�pouze�škody�z�veřejných�
léčebných�zařízení.�Pro�plnění�na�náhradu�škody�
jsou�stanoveny�maximální�limity�a�na�jejich�plnění�
neexistuje�žádný�právní�nárok.�Předání�do�fondu�
není�možné,�bylo-li�zahájeno�soudní�řízení.�Pokud�
by�navzdory�tomu�došlo�k�přijetí�dvojitého�plnění�
za�škodu,�potom�existuje�povinnost�navrácení�
úhrady�do�fondu�na�odškodnění.�O�poskytnutí�
plnění�na�náhrady�rozhodují�odškodné�komise,�
které�jsou�pro�tyto�účely�zřizovány.

Občanskoprávní odpovědnost 
(náhrada škody)

Příslušníkům�zdravotnické�profese,�jakož�i�
léčebným�zařízením,�jde�v�zásadě�pouze�o�
odpovědnost�za�zavinění.�Ošetřující�lékař�je�tedy�
zodpovědný�pouze�tehdy,�pokud�bylo�jeho�konání�
prokazatelně�nezákonné�a�zaviněné.�Výchozím�
bodem�občanskoprávní�odpovědnosti�je�především�
dohoda�o�lékařském�ošetření.�Proto�tedy�zejména�
soukromníci�v�oblasti�zdravotnické�péče�(zastupující�
lékaři)�a�nemocniční�zařízení�budou�také�připojeni�
k�odpovědnosti.�V�nemocnicích�tak�nastane�
zvláštní�situace,�kdy�právě�nemocnice�uzavřely�s�
pacienty�dohodu�o�lékařském�ošetření�a�jsou�tudíž�
také�zodpovědné�za�to,�že�její�pracovníci�budou�
poskytovat�řádné�zdravotnické�služby�(např.�lékař�
zaměstnaný�v�nemocnici).�Lékař�zaměstnaný�v�
nemocnici�sám�pak�není�odpovědný�za�porušení�
smluvních�povinností.�Přesto�však�bude�mít�
povinnost�poskytnout�náhradu�prostřednictvím�
trestní�zodpovědnosti.�Tato�odpovědnost�bude�
konkrétně�vyžadována�vždy�v�takových�případech,�
půjde-li�o�ochranu�dobra,�jakož�i�života,�zdraví�a�
majetku.�Jak�zásadní�z�hlediska�lékařské�péče�tento�
případ�je,�je�zřejmé.
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V�zásadě�přicházejí�v�úvahu�dva�důvody�
odpovědnosti:

-� �lékařské�pochybení�
To�nastává�v�situaci,�kdy�dojde�k�provinění�vůči�
uznaným�pravidlům�lékařské�vědy.�Pod�pojmem�
lékařské�pochybení�se�rozumí�odchylka�od�
předepsané�„objektivní�míry�svědomitosti“.�
Při�soudním�řízení�bude�k�dispozici�posouzení�
léčebné�chyby�ze�strany�odborníků�z�řad�lékařů.

-� �nedostatek�informací�
Podle�zákona�sice�může�takováto�situace�nastat,�
ale�přesto�může�být�stanovena�zodpovědnost,�
pokud�informace�zcela�chyběly,�případně�byly�
poskytnuty�v�nedostatečné�míře.�Pokud�váš�
ošetřující�lékař�tedy�vůbec�nedostál�své�povinnosti�
informovat,�případně�pouze�v�nedostatečné�
míře,�bude�to�projednáno�jako�věc�lékařského�
pochybení.

Pokud�má�mít�poskytovatel�zdravotních�služeb�
povinnost�nahradit�vzniklé�škody,�je�třeba,�aby�byla�
naplněna�skutková�podstata�odpovědnosti�v�plném�
rozsahu:
-� �musely�vzniknout�škody,
-� �poskytovatel�lékařské�péče�se�dopustil�pochybení�

v�důsledku�protiprávního�jednání,
-� �mezi�protiprávním�jednáním�a�vzniklou�škodou�

musí�být�příčinná�souvislost,
-� �přinejmenším�objektivně�musí�být�možné�lékaře�z�

provinění�obvinit.

Vzniklé�škody�
První�podmínkou�pro�existenci�nároku�na�úhradu�
škody�je,�že�vám�jako�pacientovi�musela�vzniknout�
škoda.�Pro�oblast�zdravotnictví�má�z�hlediska�právní�
odpovědnosti�zásadní�význam�tělesné�zranění�a�
usmrcení�člena�rodiny,�a�to�zejména�proto,�že�tato�

tělesná�či�zdravotní�újma�má�spojitost�s�lékařským�
ošetřením.�Základní�principem�práva�na�odškodnění�
je�kompenzace�za�utrpěnou�újmu�(škody).�Aniž�
bychom�zacházeli�do�podrobností�týkajících�se�
vzniklých�škod,�jmenujeme�následující�exemplární�
okolnosti:
-� �Náhrada�léčebných�výloh;
� �Je-li�pacient�pojištěný�v�plné�výši,�přechází�

právo�na�úhradu�léčebných�výloh�ze�zákona�na�
zřizovatele�sociálního�zabezpečení.

-� �Náhrada�ušlého�výdělku;
� �Pokud�pacient�nemůže�z�důvodu�poškození�

zdraví�již�nadále�vykonávat�svoji�práci�(nebo�
alespoň�ne�v�takovém�rozsahu,�jako�dříve),�náleží�
mu�odškodnění�za�ušlý�výdělek.

-� �Bolestné;
� �Poškozený�pacient�může�také�požadovat�

bolestné,�kde�se�však�nejedná�o�majetkovou�
škodu,�ale�o�morální�újmu.�Zásadní�posouzení�
bolestného�provede�odborný�lékař,�přičemž�je�
možné�rozlišovat�mezi�mírnou,�středně�těžkou�a�
silnou�bolestí.�Každé�z�uvedených�rozsahů�bolesti�
pak�přísluší�k�tomuto�účelu�příslušným�soudem�
stanovená�denní�sazba�náhrady.

-� �Znetvoření;
� �Dojde-li�následkem�poškození�ke�znetvoření,�

v�takovém�případě�poškozenému�náleží�
odškodnění.

-� �Pohřební�náklady�–�v�případě�usmrcení�člena�
rodiny.

Protiprávní�jednání
Protiprávnost�může�na�jednu�stranu�spočívat�v�tom,�
že�ošetření�nebylo�provedeno�podle�zákona,�a�na�
straně�druhé�v�důsledku�nedostatečného�poskytnutí�
informací�došlo�k�tomu,�že�pacient�absolutně�
nemohl�dát�souhlas�k�takovému�ošetření.
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Protiprávnost�se�tak�může�zakládat�buď�na�dohodě�
o�lékařském�ošetření,�na�zákonech�týkajících�se�
ochrany�nebo�na�porušení�zákonů�jako�takových.�
Striktnost�se,�co�se�týče�odpovědnosti,�zvyšuje,�ať�
už�jde�o�dohody�o�lékařském�ošetření�(smluvní�
povinnost),�či�o�porušení�zákonů�jako�takových.�
Protiprávní�jednání�může�být�samo�o�sobě�vyjmuto�
z�důvodu�opodstatněného�odůvodnění�(např.�
absence�poskytnutého�souhlasu�v�naléhavých�
případech).

Příčinná�souvislost
Odpovědnost�lékaře�prokážete�pouze�tehdy,�
pokud�jeho�nedbalé�ošetření,�případně�nesprávné�
objasnění�situace�vedlo�ke�způsobení�škody.�Stále�
však�vyvstává�otázka,�zda�by�k�poškození�došlo,�
pokud�by�si�člověk�odmyslel�reakci�potenciálně�
odpovědné�osoby.�Pokud�ano,�pak�je�příčinná�
souvislost�potvrzena.

Zavinění
Má-li�povinnost�k�úhradě�škody�náležet�ošetřujícímu�
lékaři,�musí�být�prokázáno�zavinění,�tzn.�úmyslné�
či�nedbalé�jednání.�Je�třeba�poznamenat,�že�budou�
kompenzovány�škody�uvedené�výše,�které�byly�
způsobeny�mírnou�nedbalostí.�Mírná�nedbalost�
je�stanovena�jako�situace,�kdy�ošetřující�lékař�
připustil�stav,�kdy�nevěnoval�dostatečnou�pozornost�
potřebnému�úsilí.�Základ�odpovědnosti�však�stále�
spočívá�v�odchylce�od�standardů�lékařské�vědy,�a�ne�
ve�špatném�výsledku�lékařského�ošetření.

Povinnost minimalizovat škody
Vy�jako�pacient�máte�povinnost�udělat�všechno�
pro�to,�aby�následky�vzniklé�škody�byly�co�možná�
nejmenší�a�trvaly�co�možná�nejkratší�dobu.�Také�
máte�povinnost�podílet�se�na�snížení�škod�(tím,�že�
absolvujete�potřebné�doplňující�ošetření),�a�rovněž�
musíte�zajistit,�aby�náklady�byly�co�možná�nejnižší.

Vznese-li�ošetřující�lékař�námitku,�že�z�vaší�strany�
nebyla�dodržena�povinnost�minimalizovat�škody,�
musíte�vy�prokázat�opak�a�vy�musíte�v�tomto�
ohledu�poskytnout�důkazy.

Důkazní břemeno
Vy,�jako�poškozený�pacient,�a�tedy�i�žalující�strana�
máte�v�občanskoprávním�řízení�zásadní�povinnost�
prokázat�nárok�na�náhradu�vzniklé�škody.�Nosné�
důkazní�břemeno�spočívá�v�následujících�bodech:�
škoda,�příčinná�souvislost,�protiprávní�jednání�
(selhání�léčby),�jakož�i�zavinění�(trestní�zavinění,�
hrubá�nedbalost�nebo�úmyslné�pochybení).�Může�se�
stát,�že�dojde�ke�změně�důkazního�břemene,�pokud�
z�toho�však�budete�zásadně�vycházet,�budete�muset�
nejprve�toto�důkazní�břemeno�předložit.

Není�vždy�snadné�dokázat�existenci�všech�
výše�uvedených�bodů.�Z�tohoto�důvodu�může�
být�za�účelem�soudního�uplatnění�nároků�na�
odpovědnost�doporučeno�zdokumentovat�přesné�
a�úplné�informace�týkající�se�procesu�uzdravení�a�
probíhající�léčby�a�shromažďovat�důležité�důkazy.�
V�tomto�ohledu�byste�měli�využít�svého�práva�na�
přístup�a�zajistit�všechny�posudky,�jakož�i�veškerou�
dokumentaci.�Rovněž�byste�měli�rekonstruovat�
celý�průběh�nemoci,�hojení�a�ošetřování�ve�formě�
standardního�protokolu.�Toto�všechno�bude�velmi�
užitečné�jako�důkaz.
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Promlčecí lhůta
Nesmíte�zapomenout,�že�nároky�na�odškodné�
podléhají�promlčecí�lhůtě.�Podle�rakouského�
práva�dojde�k�promlčení�nároků�na�náhradu�škody�
po�uplynutí�tří�let�ode�dne�oznámení�o�škodě.�V�
případě�újmy�musíte�soudně�uplatňovat�nárok�na�
náhradu�škody�ve�lhůtě�tří�let�od�okamžiku,�kdy�
došlo�ze�strany�poškozovatele�k�újmě.�Pokud�tak�
neučiníte,�vaše�právo�podat�žalobu�tak�zanikne.�
Absolutní�promlčecí�lhůta�činí�30�let.

Pokud�s�poškozovatelem�jednáte�o�mimosoudním�
urovnání�sporu,�v�platnost�vstoupí�tzv.�pozastavení�
plynutí�lhůty.�Po�dobu�trvání�takového�jednání�
není�nárok�promlčován.�Pozastavení�plynutí�lhůty�
nastane�také�v�případě,�že�právní�zastupitelství�
pacientů,�případně�smírčí�soud,�požádá�o�intervenci.

Jak probíhá soudní řízení?
V�případě�takovýchto�sporů�se�vždy�doporučuje�
pokusit�se�nalézt�řešení�mimosoudní�cestou.�Pokud�
to�není�možné,�musíte�proti�svému�ošetřujícímu�
lékaři�podat�žalobu�u�soudu.�I�v�tomto�případě�se�za�
všech�okolností�doporučuje�přizvat�právní�zástupce.

Příslušný�soudce�se�také�nejprve�pokusí�najít�smírné�
řešení.�Pokud�rozhovor�o�vyrovnání�před�soudem�
není�úspěšný,�bude�soudní�řízení�dále�probíhat�
takto:�V�závislosti�na�předloženém�návrhu�soud�
zpravidla�prověří�existenci�odpovědnosti.�Pokud�
soud�dospěje�k�závěru,�že�taková�odpovědnost�je�
stanovena,�určí�pak�výši�vašeho�nároku�na�náhradu�
škody.�Pro�stanovení�obou�bodů�budou�mít�zásadní�
slovo�přizvaní�odborní�lékaři.�Pokud�by�mělo�vyjít�
najevo,�že�případ�je�mnohem�složitější,�než�se�
předpokládalo�a�že�předkládání�důkazů�je�obtížné,�
pak�může�nastat�situace,�že�takový�proces�trvá�
i�několik�let.�V�takových�případech�by�jistě�bylo�
vhodnější�pokusit�se�o�dosažení�smírného�řešení.

Vyhledání právního zástupce
Pokud�dojde�k�situaci,�že�svůj�nárok�na�náhradu�
škody�musíte�předložit�k�projednání�u�soudu,�
doporučuje�se�poradit�se�s�právníkem.�V�ideálním�
případě�byste�měli�kontaktovat�právního�zástupce,�
který�se�specializuje�na�právo�na�náhradu�škody.

Při�vyhledávání�právního�zástupce�mohou�mít�velký�
význam�následující�kritéria:
-� �Má�právní�zástupce�specializované�znalosti�v�

oblasti�práva�na�náhradu�škody,�odpovědnosti�a�
především�lékařské�odpovědnosti?�Výslovně�se�ho�
na�to�zeptejte!

-� �Svého�právního�zástupce�byste�se�měli�výslovně�
dotázat�na�výši�nákladů,�které�vám�mohou�
vzniknout.�Úvodní�poradenská�konzultace�s�
právním�zástupcem�je�zpravidla�za�úhradu.

-� �Pokud�jste�uzavřeli�pojištění�právní�ochrany,�měli�
byste�navázat�kontakt�s�jeho�poskytovatelem.�
Požádejte�o�příslib�krytí�výdajů�na�právní�
zastoupení.�

-� �Právní�zástupce�si�na�vás�musí�udělat�dostatek�
času�a�musí�zajistit,�že�s�vámi�prodiskutuje�vše�
potřebné.

Právní�zástupce�působící�na�území�Rakouska�
můžete�naleznout�na�internetových�stránkách�
www.rechtsanwaelte.at.
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Náklady
Veškerá�zahájená�soudní�řízení�jsou�spojena�s�
náklady.�Především�musíte�nejdříve�uhradit�náklady�
svého�právního�zástupce,�ale�i�nezbytné�soudní�
poplatky�spojené�s�podáním�žaloby.�Mohou�sem�
připadat�poplatky�za�svědky,�možné�výlohy,�výňatky�
či�další�soudní�znalecké�posudky.�
�
Je�třeba�vzít�na�vědomí,�že�pokud�toto�řízení�
prohrajete,�budete�vy�sami�muset�uhradit�nejenom�
všechny�výše�uvedené�náklady�a�poplatky.�Budete�
mít�povinnost�uhradit�také�vzniklé�náklady�vašeho�
odpůrce�na�právní�zastoupení�(jejich�výše�bude�
stanovena�dle�tarifního�sazebníku�právního�
zástupce).�
�
Máte-li�uzavřené�pojištění�právní�ochrany,�
doporučuje�se�váš�případ�nejdříve�předložit�
poskytovateli�vašeho�pojištění�právní�ochrany,�
a�to�ještě�před�tím,�než�se�obrátíte�na�právního�
zástupce.�Můžete�však�požádat�i�svého�právního�
zástupce,�aby�vyřídil�žádost�o�krytí�nákladů�z�vašeho�
pojištění�právní�ochrany.

Stav: únor 2011

Vezměte�prosím�na�vědomí,�že�velmi�často�dochází�
ke�změnám�právních�předpisů.�Proto�nelze�
poskytnout�žádnou�záruku,�že�obsah�této�publikace�
bude�i�nadále�odrážet�současný�stav�stávajícího�
práva.�Na�základě�této�brožury�nemůžete�v�žádném�
případě�vymáhat�jakákoliv�práva.
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