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Stanovisko Vědecké rady ČLK k existenci soudně znaleckého odvětví - Hodnocení míry bolesti 

a funkčních schopností při újmách na zdraví 

 

Dne 1.června 2015 bylo zařazeno do oboru Zdravotnictví nové znalecké odvětví „Stanovení 

nemateriální újmy na zdraví“, které bylo 1. ledna 2021 přejmenováno na „Hodnocení míry bolesti a 

funkčních schopností při újmách na zdraví“.  

 

Toto znalecké odvětví vzniklo bez diskuze s Českou lékařskou komorou či širší lékařskou veřejností 

v rozporu se záměrem, že znalecká odvětví mají vycházet z lékařských oborů definovaných zákonem 

č. 95/2004 Sb., a jako jediné lékařské odvětví nevychází ze specializačního či nástavbového oboru 

postgraduálního vzdělávání lékařů. Toto odvětví proto nemá oporu ve vzdělávacích plánech podle 

zák. č. 95/2004 Sb., nelze v něm získat specializovanou způsobilost a ve znalecké činnosti v tomto 

odvětví tak nelze vykonávat znaleckou činnost podle zásad „lege artis“ dle požadavků zák.  

č. 254/2019 Sb., o znalcích znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, neboť při současném 

poznání a úrovni vědy při aplikaci zásad „evidence based medicine“ žádné takové odvětví v lékařství 

neexistuje. 

 

Vykonávání činnosti v tomto znaleckém oboru je podmíněno používáním Metodiky k náhradě 

nemajetkové újmy na zdraví, která nebyla širší lékařskou veřejností diskutována a vůči které mají 

odborníci četné výhrady.  

 

Dělení znaleckých oborů a odvětví ve zdravotnictví je natolik robustní, že poskytuje soudům širokou 

možnost zvolit si správného odborníka, který popíše trvalé následky, resp. ztížení společenského 

uplatnění u jednotlivých poškozených i při neexistenci tohoto znaleckého odvětví. 

 

Vědecká rada rovněž konstatuje, že v našem právním řádu máme jiné hodnocení újmy na zdraví 

v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání, kde zákoník práce zmocnil vládu k vydání nařízení, 

které stanoví bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění a jiné u úplně stejného 

poškození zdraví nejde-li o pracovní úraz nebo nemoc z povolání. 

 

Vědecká rada vítá, že Ministerstvo spravedlnosti o podoboru „Hodnocení míry bolesti a funkčních 

schopností při újmách na zdraví“ otevírá diskuzi a doporučuje jeho zrušení.   

 

 

Schváleno Vědeckou radou ČLK dne 9. 9. 2021   

mailto:vr@clkcr.cz

