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Úvod

Současná právní úprava pojištění klinického 
hodnocení léčiv zpočátku vyvolávala diskuzi o její 
správné aplikovatelnosti. Pojišťovny nenabízely jako 
pojišťovací produkt pojištění klinického hodnocení 
ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3 písm. f) zákona 
o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o léčivech“), tato úprava pro ně byla novou, 
nebylo možné se ani inspirovat některou ze zahra-
ničních právních úprav.

Pojištění dle současné právní úpravy totiž spo-
čívá v pojištění odpovědnosti za škodu způso-
benou zadavatelem, zkoušejícím a v pojištění 
subjektů hodnocení, kteří vstupují do klinického 
hodnocení. Klinické hodnocení je možné zahájit až 
po podpisu informovaného souhlasu a po splnění 
dalších zákonných požadavků. Jedním z požadavků 
na zahájení klinického hodnocení léčiv je uzavření 
řádného pojištění a odpovědným subjektem za spl-
nění této zákonné povinnosti je zadavatel klinického 
hodnocení. Po vstupu České republiky do Evropské 
unie není již zapotřebí, aby pojistná smlouva byla 
uzavřena pouze s pojišťovnou se sídlem na území 
České republiky, ale je dána zadavateli větší smluvní 
volnost při výběru smluvní pojišťovny. 

Směrnice 2001/20/ES a její 

promítnutí do právní úpravy v České 

republice 

Požadavek pojištění klinického hodnocení vy-
chází z úpravy Směrnice Evropského Parlamentu 
a Rady 2001/20/ES o sbližování právních a správ-
ních předpisů členských států týkajících se uplatňo-
vání správné klinické praxe při provádění klinických 
hodnocení humánních léčivých přípravků a by-
la přijata dne 4. dubna 2001 (dále jen Směrnice 
2001/20/ES). 

Směrnice 2001/20/ES obsahuje v čl. 6 odst. 3 
písm. h) požadavek, aby etická komise při přípravě 

svého stanoviska zohlednila ustanovení o odškod-
nění či kompenzaci pro případ poškození zdraví či 
smrti, které lze přisoudit klinickému hodnocení a dle 
písm. i) též jakékoliv pojištění či odškodnění, které 
má pokrýt odpovědnost zkoušejícího a zadavatele. 

Toto bylo promítnuto do ustanovení § 34 odst. 
3 písm. f) zákona o léčivech následovně: „klinické 
hodnocení lze provádět pouze tehdy, pokud bylo 
před zahájením klinického hodnocení uzavřeno 
pojištění odpovědnosti za škodu pro zkoušejícího 
a zadavatele. Zadavatel kromě toho zajistí uzavření 
pojištění subjektů hodnocení pro případ škody vznik-
lé na zdraví v důsledku provádění klinického hod-
nocení“. Za uzavření takového pojištění odpovídá 
zadavatel, jak bylo uvedeno již výše.

Je zřejmé, že není požadavkem Směrnice 
2001/20/ES upravit tři druhy pojištění, jako je tomu 
dle současné české právní úpravy. Zmíněná směr-
nice hovoří o odškodnění či kompenzaci, z čehož 
rovněž nevyplývá, že jedinou cestou k tomuto je 
uzavření pojistné resp. pojistných smluv.

Dá se očekávat, že současná úprava pojištění kli-
nického hodnocení dozná změn v souvislosti s přije-
tím nového zákona o léčivech, jehož účinnost by měla 
nastat v průběhu tohoto roku. Vládní návrh zákona 
o léčivech, který je nyní předmětem jednání v Posla-
necké sněmovně Parlamentu ČR, upravuje odchylně 
otázku pojištění od současné právní úpravy.

Dle této nově navržené úpravy lze klinické hod-
nocení léčiv provádět pouze tehdy, pokud bylo před 
zahájením klinického hodnocení uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu pro zkoušejícího a zadava-
tele, jehož prostřednictvím je zajištěno i odškodnění 
v případě smrti subjektu hodnocení nebo v případě 
škody vzniklé na zdraví subjektu hodnocení v dů-
sledku provádění klinického hodnocení; uzavření 
takového pojištění je povinen zajistit zadavatel. 

V návrhu nového zákona o léčivech je uvede-
no, že etická komise posuzuje zajištění odškodně-

ní nebo pojištění pro případ smrti či škody vzniklé 
na zdraví v důsledku klinického hodnocení a dále 
všechna pojištění odpovědnosti za škody uzavřené 
pro zkoušejícího a zadavatele, jehož prostřednictvím 
je zajištěno i odškodnění v případě smrti subjektu 
hodnocení nebo v případě škody vzniklé na zdraví 
subjektu hodnocení v důsledku provádění klinického 
hodnocení. Návrh zákona tudíž předpokládá uzavře-
ní pojištění pro zkoušejícího a zadavatele a na místo 
stávajícího pojištění ve prospěch subjektů hodnocení 
uvádí jinou možnost zajištění odškodnění v případě 
smrti či škody vzniklé na zdraví subjektu hodnocení 
v důsledku provádění klinického hodnocení.

Návrh nové právní úpravy se proto obsahově 
přibližuje úpravě ve Směrnici 2001/20/ES, neboť při-
pouští formu zajištění odškodnění a nevychází přitom 
pouze z úpravy pojištění. Pod zajištěním odškodnění 
si lze představit např. prohlášení zadavatele klinic-
kého hodnocení o vytvoření tzv. rezervního fondu, 
ze kterého by byly kryty nároky subjektu hodnocení 
uplatněné z důvodu způsobené škody na zdraví. 

Současná právní úprava

Pojištění zadavatele klinického hodnocení je 
z pohledu praxe vcelku bezproblémové, neboť jej 
lze přirovnat klasickému pojištění odpovědnosti za 
škody z provozní činnosti. 

Problematičtější se může zdát pojištění sub-
jektů hodnocení, neboť je třeba pojistit předem 
neurčený počet subjektů, kteří budou v budoucnu 
zařazeni do klinického hodnocení. Samozřejmě, že 
lze odhadnout počet subjektů hodnocení, kteří se 
zúčastní klinického hodnocení, ale není možné pře-
dem pro potřeby pojišťovny sdělit jména konkrétních 
osob, které je třeba pojistit jako subjekty hodnocení. 
Toto však již v praxi nečiní větších potíží.

Z našeho pohledu nejvíce diskutovatelné je po-
jištění zkoušejícího. Zkoušející bývá v zaměstna-
neckém poměru ke zdravotnickému zařízení. Zdra-
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votnické zařízení má uzavřenu pojistnou smlouvu 
o odpovědnosti za škody způsobené provozem zdra-
votnického zařízení, v této je však zpravidla uprave-
na výluka z pojistného krytí pro případ škody na 
zdraví způsobené subjektu hodnocení při provádění 
klinického hodnocení a výzkumu. Zákon o léčivech 
přitom předpokládá uzavření pojištění odpovědnos-
ti za škodu zkoušejícím. Ačkoliv toto pojištění není 
v zákoně blíže specifikované, má podobu pojištění 
profesní odpovědnosti za škodu. 

Kvalitní pojištění odpovědnosti za škodu způso-
benou zkoušejícím, uzavřené zadavatelem ve pro-
spěch zkoušejícího, by mohlo být rozšířeno i o při-
pojištění odpovědnosti za škodu, k jejíž náhradě je 
pojištěný zkoušející povinen na základě rozhodnutí 
soudu o žalobě na ochranu osobnosti1. Tento druh 
žaloby pacientů při způsobení škody postupem léka-
ře či zdravotnického zařízení se stává stále rozšíře-
nější, zejména pro možnost vyšších plateb náhrady 
škody z tohoto právního titulu. V praxi provádění kli-
nického hodnocení léčiv se však s tímto pojištěním 
nesetkáváme.

Pokud dojde v průběhu klinického hodnocení ke 
škodě na zdraví subjektu hodnocení zaviněné jed-
náním zkoušejícího, není možné požadovat pojistné 
krytí z pojištění zdravotnického zařízení, neboť toto 
je zpravidla vyloučeno zmíněnou výlukou v pojistné 
smlouvě uzavřené zdravotnickým zařízením. Náhra-
du škody subjektu hodnocení, která by byla způso-
bena zaviněním zkoušejícího, je tak možné poskyt-
nout zpravidla pouze z pojištění zkoušejícího.

Je proto třeba dbát na kvalitu uzavřeného po-
jištění zkoušejícího. Neboť se lze setkat s úpravou 
v pojistné smlouvě, dle které se tato smlouva ne-
vztahuje na pojistné krytí škod subjektu hodnocení 
vzniklé nedbalostním jednáním zkoušejícího v rámci 
klinického hodnocení. Výluka z pojistného krytí škod 
způsobených úmyslně je v tomto kontextu víc než 
samozřejmá.

V těchto případech se naskýtá otázka, způso-
bení jaké škody zkoušejícím je kryto uzavřenou po-
jistnou smlouvou zkoušejícího ve smyslu ustanovení 
§ 34 odst. 3 písm. f) zákona o léčivech? U zkoušejí-
cího se totiž předpokládá odpovědnost za zaviněné 
jednání, ať již nedbalostní, či úmyslné, na rozdíl od 
tzv. odpovědnosti objektivní, kdy by zkoušející byl 
odpovědný za jím nezaviněně způsobené škody. 
Objektivní odpovědnost má pouze zadavatel klinic-
kého hodnocení a zdravotnické zařízení, ve kterém 
provádí zkoušející klinické hodnocení. Vrátíme-li se 
však k pojistné smlouvě uzavřené ve prospěch zkou-
šejícího, můžeme zjistit výluku z pojistného krytí 
u škod způsobených i nedbalostním zaviněním. Pro-
to je třeba nepřipustit tuto úpravu v pojistné smlouvě 
a definovat blíže nedbalost zkoušejícího, při níž ne-
bude pojišťovna plnit, např. při hrubé nedbalosti2.

Jinak bychom mohli zjistit, že zkoušející není po-
jištěn při provádění činností v rámci klinického hod-
nocení léčiv a případné škody způsobené subjektu 
hodnocení by s největší pravděpodobností (záleží na 
výlukách z pojistné smlouvy zdravotnického zaříze-
ní) nebyly kryty ani pojistnou smlouvou, kterou má 
uzavřenu zdravotnické zařízení. Proto je třeba, aby 
se zkoušející provádějící klinické hodnocení zajímali 
nejenom o medicínské náležitosti provádění klinic-
kého hodnocení léčiv, ale i o kvalitu uzavřeného 
pojištění ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3 písm. f) 
zákona o léčivech.

Dle současné právní úpravy není povinností 
zkoušejícího, který je v zaměstnaneckém poměru se 
zdravotnickým zařízením, uzavírat individuální připo-
jištění např. pojištění odpovědnosti zaměstnance 
za škodu způsobenou zaměstnavateli. Pokud by 
totiž byla subjektu hodnocení způsobena zaviněně 
škoda lékařem, který je zaměstnancem zdravotnic-
kého zařízení, s největší pravděpodobností by z dů-
vodu pracovněprávního vztahu zdravotnické zařízení 
hradilo subjektu hodnocení nárok na náhradu škody. 
Zaměstnavatel – zdravotnické zařízení by poté mohl 
tzv. regresovat platbu náhrady škody subjektu hod-
nocení na zkoušejícím.

Mnohdy se můžeme setkat v návrzích smluv 
mezi zadavatelem, zdravotnickým zařízením a zkou-
šejícím o provedení klinického hodnocení léčiv s po-
žadavkem zadavatele na profesní pojištění odpo-
vědnosti za škodu způsobenou zkoušejícím3. 
Tento požadavek nemá opodstatnění v současné 
právní úpravě a je čistě na uvážení zkoušejícího, zda 
uzavře individuální pojištění profesní odpovědnosti 
za škodu způsobenou při provádění klinického hod-
nocení. S ohledem na poukázaná rizika pojištění dle 
současné právní úpravy však lze doporučit uzavření 
tohoto individuálního pojištění.

Kvalitu uzavřeného pojištění při provádění klinic-
kého hodnocení léčiv nelze posoudit pouze z pojist-
ky (potvrzení o sjednání pojištění), ale je třeba vždy 
posoudit celou pojistnou smlouvu. Z pojistky totiž ne-
zjistíme všechny aspekty uzavřeného pojištění. Po-
jistku vydává pojistitel po uzavření pojistné smlouvy 
a obsahuje číslo pojistné smlouvy, pojistné nebez-
pečí (druh pojištění4), označení pojistitele (zpravidla 
zadavatel klinického hodnocení), pojištěného (např. 

konkrétní zkoušející provádějící klinické hodnocení) 
a oprávněné osoby, pojistnou dobu a dobu platnosti 
pojistné smlouvy a zpravidla se v něm uvádí dále 
rozsah pojištění, výše případného pojistného krytí či 
územní rozsah pojistného krytí.

Proto je třeba posoudit celou pojistnou smlouvu 
a zaměřit se též na výluky z pojištění klinického 
hodnocení. Poměrně častou výlukou z pojistného 
krytí je způsobení škody použitím jaderné energie. 
Z praktického pohledu je třeba posoudit, zda při pro-
vedení klinického hodnocení není při diagnostickém 
postupu použit rentgen, či vyšetření CT, což by spa-
dalo do použití jaderné energie při provedení klinic-
kého hodnocení. A v případě způsobení škody při 
rentgenovém vyšetření či vyšetření CT by se tak au-
tomaticky přistoupilo k výluce pojistného krytí, aniž 
by byly zjišťovány konkrétní podmínky, za kterých 
došlo ke škodě na zdraví subjektu hodnocení.

Lze se setkat i s poměrně kuriózní výlukou z po-
jistného krytí vztahující se na případy provádění 
výzkumné činnosti na osobách (ověřování nových 
léčebných poznatků lékařem). Provádění klinického 
hodnocení je bezesporu výzkumnou činností zahr-
nující v sobě ověřování nových poznatků na osobách 
a proto nelze akceptovat pojistnou smlouvu s touto 
výlukou pro klinického hodnocení, neboť i když je 
uzavřená, neposkytuje z důvodu výluky pojistného 
krytí žádnou pojistnou ochranu zadavateli, zkoušejí-
címu ani subjektu hodnocení.

Závěr

Správné pojištění klinického hodnocení je po-
měrně složitou problematikou, která si do budoucna 
jistě vyžádá další legislativní úpravy zpřesňující po-
žadavky na tento druh pojištění. Výsledkem by moh-
lo být odstranění výše naznačených současných 
problémů a tím zajištění právní jistoty nejenom sub-
jektům provádějícím klinické hodnocení, ale i sub-
jektům, kteří se účastní této výzkumné činnosti.

Pavel Strnad, Ph.D.
advokátní kancelář Polverini Strnad
Týnská 12, 110 00 Praha 1
e-mail: pavel.strnad@ak-ps.cz

Poznámky
1 Institut ochrany osobnosti je upraven v ustanovení § 11 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů
2 Vzhledem k tomu, že pojem hrubá nedbalost není definován v právních předpisech, je třeba v pojistné smlouvě definovat, co se 
pro účely této smlouvy bude považovat za hrubou nedbalost.
3 Tento požadavek je mnohdy spojen s vysokým pojistným krytím, které se předpokládá při uzavření individuálního pojištění pro-
fesní odpovědnosti za škodu. Vychází to ze skutečnosti, že tyto požadavky bývají vznášeny zahraničním zadavateli, zejména ame-
rickými. Americký systém pojištění lékařů při provozování lékařské praxe se totiž liší od evropského.
4 Lze doporučit, aby vždy bylo uvedeno, že se jedná o pojištění klinického hodnocení ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3 písm. f) zá-
kona č. 79/1997 Sb., jedině tak je zřejmé, že bylo uzavřeno řádné pojištění dle současné právní úpravy. 
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