Posudek na rigorózní práci Mgr. Martina Schuse
Odpovědnost za škodu na zdraví v občanském právu

Autor předložil k posouzení analýzu současné právní úpravy odpovědnosti za škodu na
zdraví v občanském právu. Jde o téma stále aktuální, které přitahuje pozornost nejen odborné, ale
i široké veřejnosti. Je tomu tak proto, že otázky odpovědnosti za škodu na zdraví jsou ve
společenské praxi stále frekventované a rovněž jsou vděčným tématem k odbornému zpracování.
Již na tomto místě lze ocenit autorův komplexní přístup ke zpracování zvoleného tématu, protože
autor na řadě míst porovnává právní úpravu odpovědnosti za škodu na zdraví v občanském právu
a v právu pracovním. Kriticky upozorňuje na tuto dvojkolejnost a opakovaně s ní vyjadřuje
nesouhlas. Připočteme-li k tomu ještě související výklad o jednorázovém odškodnění budoucích
nároků podle zákona o pojistné smlouvě včetně jejich daňových aspektů a nároky veřejných
zdravotních pojišťoven podle § 55 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění,
dostává čtenář ucelený obraz kvalitně zpracované významné soukromoprávní otázky.
Autor se nejprve soustředil na předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu. Z podrobného
rozboru jednotlivých předpokladů zvláště oceňuji jeho rozbor příčinné souvislosti (s.22n) podaný
i ve světle rozhodovací praxe Nejvyššího soudu a Ústavního soudu ( i když princip „ztráty šance“
mohl pojednán podrobněji- s. 23).
Z provedených výkladů vyplývá, že autor se výborně problematice orientuje, k vyřešení
sporných otázek přistupuje s nadhledem a s dobrým juristickým uvažováním. Následně
rozpracovává jednotlivé nároky z odpovědnosti za škodu na zdraví, z nichž lze zmínit kvalitní
výklad o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, o náhradě účelných nákladů
spojených s léčením, atp.
Problematika odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění svého práva se v práci
objevuje na několika místech včetně pochybností autora o výši bodového ohodnocení.
Přiřazen je i výklad o promlčení a zániku nároků z odpovědnosti za škodu na zdraví.
Paušální náhrady přiznávané podle předchozí úpravy (§ 444 OZ z roku 1964) ve spojení
s ustanovením § 13 téhož zákona jsou rovněž předmětem kritického zájmu autora.

Práci uzavírá hodnocením platné právní úpravy a čtenáře informuje o základních
principech nové občanskoprávní úpravy podle zákona č. 89/2012 Sb.
Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení
společenského uplatnění byla zrušena s odůvodněním, že “soudní praxe má být oproštěna od
vlivu moci výkonné, která dosud prostřednictvím pravidel obsažených ve vyhlášce nepřípustně
limitovala soudy v možnosti přiznat spravedlivou a dostatečnou náhradu zejména za závažné
trvalé zdravotní následky“, zajímalo by mě, jak autor hodnotí Metodiku Nejvyššího soudu
k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958
občanského zákoníku).
Rovněž by mě zajímal názor autora k aktuálním legislativním krokům, podle kterých by
náhrady újmy na zdraví přiznávané podle zákoníku práce nepodléhaly režimu občanského
zákoník (tento návrh byl již projednán Legislativní radu vlády a postoupen do dalšího
legislativního procesu).
Za závažný nedostatek práce, který nelze přejít mlčením, však považuji přiložený seznam
literatury, který autor uvádí v závěru své práce. Nejen, že postrádám alespoň jeden zahraniční
titul, ale i přehled tuzemské literatury čítající pouhých 6 titulů je naprosto nedostatečný.
S touto vážnou výhradou lze doporučit předloženou práci k obhajobě.
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