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Ústředním tématem mojí práce je právní odpovědnost lékaře při výkonu jeho profese.
V určitých případech se lékař v odpovědnostním vztahu ocitne jako zaměstnanec, jindy
v postavení provozovatele soukromého zdravotnického zařízení. V minulosti se
problematikou právní odpovědnosti lékaře z komplexního hlediska zabýval např. Štěpán,
z novodobé historie lze zmínit Stolínovou s Machem.
V dnešní době předmětná tematika nabývá na aktuálnosti a odborníci se čím dál víc
zabývají jejími dílčími aspekty, avšak za poslední léta chybí literatura, která by pokryla
tuto problematikou ve své celistvosti. I to byl jeden z motivů pro sepsání této práce.
Mým cílem bylo jednak obecně přiblížit specifika jednotlivých odpovědností a dále
upozornit na některé otázky související s odpovědností lékaře při poskytování zdravotní
péče. Cílem však nebylo vyčerpávajícím způsobem přezkoumat všechny otázky
související s odpovědností lékaře. Naopak jsem se snažil docílit uceleného přehledu
jednotlivých právních odpovědností lékaře a jen některé dílčí otázky blíže rozepsat.
Pokud jde o systematiku práce, je rozdělena na dvě části. V té první se snažím
přiblížit medicínské právo s důrazem na problematiku odpovědnosti a jejího historického
vývoje a následně se věnuji jednotlivým typům odpovědnostních vztahů lékaře. V oblasti
právní odpovědnosti za výkon zdravotnického povolání odborná literatura i praxe
rozlišuje nejčastěji odpovědnost trestní, občanskoprávní, pracovněprávní, správní a
disciplinární. Ve druhé části se pak věnuji některým aktuálním otázkám, které souvisejí
s problematikou poskytování zdravotní péče, přičemž se zaměřuji na nevyhnutelné
podmínky legálnosti lékařského zákroku, problematiku příčinné souvislosti a otázku
škody a její náhrady. V rámci toho přistupuji k jednotlivým problémům jak z pozice

občanského, tak trestního práva, jelikož porušení povinností pří výkonu zdravotnické
profese vede často k deliktní odpovědnosti jak soukromoprávní, tak veřejnoprávní. Českou
úpravu doplňuji zahraničními poznatky, které nám mohou sloužit jako inspirace pro
řešení otázek dosud nevyjasněných nebo tam, kde se dosavadní řešení nejeví jako
adekvátní.
***

