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„primum non nocere“ 

Úvod 

Málokteré povolání je v dnešní době tak úzce spjato s otázkami etiky jako povolání 

lékařské. Odrazem této skutečnosti je i rozvoj bioetiky jakožto samostatného oboru 

zkoumajícího postavení člověka v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.1 Lidský život, 

zdraví a důstojnost jsou obecně uznávanými nejvyššími hodnotami dnešní společnosti a jako 

takovým se jim dostává maximální možné ochrany i v právní rovině, a to jak na úrovni 

vnitrostátní, tak mezinárodní. Citát uvedený v záhlaví tohoto textu volně přeložitelný jako 

především neškodit, jehož autorství bývá nejčastěji připisováno Hippokratovi, je jedním 

z nejzákladnějších etických principů2, jímž by se měl lékař při poskytování zdravotní péče 

řídit.   

S postupným odklonem od paternalistického pojetí vztahu mezi lékařem a pacientem, 

z něhož vycházel i zákonodárce při tvorbě zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a jeho 

nahrazením modelem partnerským, dochází k posunu vnímání lékaře do roviny osoby 

poskytující službu v podobě péče o zdraví a pacienta jako jeho zákazníka. 3  Tento 

soukromoprávní základ vztahu mezi lékařem a pacientem byl v českém právním řádu 

definitivně ukotven v podobě smlouvy o péči o zdraví zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem.4 Ačkoliv otázka právní odpovědnosti lékaře při poskytování zdravotní péče není 

jistě otázkou novou, je jí v souvislosti s výše popsanými změnami věnována stále větší 

pozornost. Pokud pochybením lékaře dojde k újmě na zdraví pacienta, může to vyústit nejen 

v trestní stíhání lékaře, ale i v civilní spor o náhradu škody, jejichž počet v posledních letech 

výrazně narůstá. V tomto směru se již obdobně jako ve Spojených státech amerických začíná 

hovořit o fenoménu tzv. defenzivní medicíny, která zjednodušeně řečeno znamená postup 

                                                        
 
1 Toto pojetí bioetiky j samozřejmě zjednodušující, blíže viz např. DOLGIN, Janet. L. a SHEPHERD, Lois. L. 
Bioethics and the Law. New York: Aspen Publishers, 2005. ISBN 978-0735549456 
2 BEAUCHAMP, T. L. The „Four Principles“ Approach to Health Care Ethics. In ASHCROFT, Richard E, Angus 
DAWSON a Heather DRAPER, ed. Principles of health care ethics. 2nd ed. Chichester: John Wiley, 2007. ISBN 
978-0-470-02713-4, str. 4-6 
3 VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-
80-7502-045-1, str. 17 
4 § 2636 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Není-li dále v textu uvedeno jinak, jsou všechny 
právní předpisy ve znění účinném v okamžiku uzavření rukopisu této práce. 
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lékaře, jenž není z hlediska zdravotního stavu pacienta indikován a je prováděn pouze pro 

snížení či eliminaci rizika odpovědnosti lékaře.5  

Za této situace je postavení lékařů bez specializované způsobilosti (tedy lékařů před 

složením atestační zkoušky6) a zejména pak čerstvých absolventů lékařských fakult nelehké. 

Studiem na lékařské fakultě nepochybně získali velkou škálu všeobecných znalostí, schopností 

a dovedností nutných pro výkon lékařské profese, ale teprve s nástupem do praxe si volí obor 

své specializace a začínají v něm získávat další zkušenosti. Je tedy logické, že jistotu 

v diagnostických postupech a metodách, stejně jako potřebnou zručnost u operačních výkonů 

mladý lékař nabývá až postupně v průběhu praxe. Stejně tak je logické, že proces učení 

doprovází chyby.  

Aby se tyto chyby dařilo co nejvíce eliminovat, jsou pro výkon činnosti lékaře bez 

specializované způsobilosti nastaveny zákonodárcem specifické podmínky, mezi nimi 

především povinnost pracovat pod odborným dozorem nebo odborným dohledem lékaře 

atestovaného.7 I přes to však čas od času dochází k situacím, kdy neatestovaný lékař svým 

chybným postupem zapříčiní natolik zásadní újmu na zdraví pacienta, že je nucen čelit 

trestnímu stíhání. Uložený trest společně s širokou medializací celého případu, která je 

v posledních letech téměř pravidlem, má samozřejmě zásadní vliv na další osobní i profesní 

život dotčeného lékaře. 

Cílem této práce je tak komplexní popsání problematiky právní odpovědnosti lékaře 

bez specializované způsobilosti, a to jak její právně-teoretická analýza, tak její zasazení do 

širšího rámce právních norem upravujících postavení a činnost neatestovaného lékaře. 

Dalším cílem je pak kritické zhodnocení její právní úpravy na podkladu stávající judikatury 

a poznatků získaných dotazníkovým šetřením mezi neatestovanými lékaři, za účelem 

vyvození doporučení pro „bezproblémový“ průběh jejich specializační přípravy. 

                                                        
 
5 SMRŽ, Ivo. Význam „clinical guidelines” pro určení náležité odborné úrovně poskytování zdravotních služeb. 
Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 2017, roč. 7, č. 1, str. 13. ISSN 1804-8137 
6 § 5 odst. 1 zák. č. 95/2004, o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 
7 § 4 odst. 2 zák. č. 95/2004, o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 
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Předkládaná práce kombinuje teoretické a praktické přístupy ke zkoumané 

problematice. Z metodologického hlediska se teoretická část práce opírá především o logické 

metody analýzy právních pramenů a literatury a následné syntézy získaných poznatků, 

přičemž v relevantních pasážích je užita rovněž metoda mikrokomparace právní úpravy 

v čase. Z praktických metod bylo využito modelování typových příkladů, jež může 

neatestovaný lékař řešit, a jejich následná analýza z pohledu vzniku jeho právní 

odpovědnosti. Dále bylo realizováno dotazníkové šetření a rešerše judikatury, přičemž 

podrobný způsob provedení těchto metod je popsán v příslušných částech práce. 

Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola představuje rámec právního postavení 

lékaře bez specializované způsobilosti. Nejprve je rozebrána odborná způsobilost lékaře jako 

základní předpoklad pro poskytování zdravotních služeb, na niž navazuje zhodnocení 

povinnosti poskytovatele zdravotních služeb tyto služby personálně zabezpečit. Další část 

kapitoly je věnována specializačnímu vzdělávání lékařů s důrazem na výkon odborného 

dozoru a odborného dohledu nad jejich prací. V této kapitole jsou rovněž v příslušném 

kontextu představovány výsledky a závěry provedeného dotazníkového šetření.  

Druhá kapitola se zabývá právní odpovědností lékaře z teoretického hlediska. 

Pozornost je soustředěna na jednotlivé předpoklady vzniku právní odpovědnosti a jejich 

možné podoby v kontextu zdravotnictví. Závěrem kapitoly je nastíněna i problematika 

odpovědnosti za třetí osobu, jež je právě vzhledem k postavení neatestovaného lékaře 

relevantní. Následující dvě kapitoly pak zkoumají různé formy právní odpovědnosti dle 

jednotlivých právních odvětví. Třetí kapitola je tak věnována soukromoprávní odpovědnosti, 

konkrétněji odpovědnosti občanskoprávní a pracovněprávní, a čtvrtá kapitola odpovědnosti 

veřejnoprávní. V rámci ní je zkoumána odpovědnost trestní, správní a disciplinární. 

Pátá kapitola práce se zabývá specifiky odpovědnosti lékaře bez specializované 

způsobilosti. V první části kapitoly jsou představeny čtyři typizované modelové situace, do 

nichž se neatestovaný lékař může při výkonu služby dostat, a provedena jejich analýza 

z pohledu naplnění předpokladů pro vznik právní odpovědnosti. Druhá část kapitoly pak 

shrnuje provedenou rešerši judikatury a představuje pět případů, jež jsou k tématu práce 

relevantní. V rámci poslední, šesté kapitoly je pak provedena syntéza všech získaných 

poznatků a z nich vyvozeny odpovídající závěry a doporučení.  
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Práce obsahově čerpá jak z primárních pramenů, jimiž jsou příslušné právní předpisy, 

důvodové zprávy a judikatura, tak ze sekundárních zdrojů – komentářů k příslušným 

zákonům, literatury i internetových zdrojů. V rámci literatury se jedná jak o publikace 

přehledového typu, jimž anglosaská terminologie propůjčuje označení handbooks, tak o 

monografie zaměřené na jednotlivé aspekty zkoumané problematiky. Pro komplexní 

orientaci v systému zdravotnického práva lze doporučit stejnojmennou publikaci autorského 

kolektivu pod vedením Petra Šustka a Tomáše Holčapka8, jež obsahuje i kapitoly věnované 

občanskoprávní a trestní odpovědnosti zdravotnických pracovníků. Souhrnně se právní 

odpovědnosti ve zdravotnictví věnují i autoři Jitka Stolínová a Jan Mach, jejichž publikace 

jako jedna z mála obsahuje i stručný nástin problematiky odpovědnosti za chybu absolventa, 

lékaře v předatestační přípravě a studentů.9 Jako referenční zdroje byly využity i učebnice 

občanského práva hmotného kolektivu autorů pod vedením Jana Dvořáka, Jiřího Švestky a 

Michaely Zuklínové10 a trestního práva hmotného autorského kolektivu pod vedením Jiřího 

Jelínka.11 Z dalších zdrojů stojí za pozornost i monografie Antonína Valuše12 či autorského 

dua Adama Doležala a Tomáše Doležala.13 Problematika právní odpovědnosti lékaře bez 

specializované způsobilosti není dosud v dostupné literatuře komplexně zpracována, 

předkládaná práce má tedy ambici tuto mezeru alespoň z části zaplnit.          

 
  

                                                        
 
8 ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-
7552-321-1 
9 MACH Jan a STOLÍNOVÁ, Jitka. Právní odpovědnost v medicíně. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010. ISBN 
978-80-7262-686-1 
10 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: obecná 
část. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-187-3 
11 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. 
ISBN 978-80-7502-236-3 
12 VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. 
13 DOLEŽAL, Adam a DOLEŽAL, Tomáš. Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory. Praha: 
Ústav státu a práva AV ČR, 2016. Edice Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky. ISBN 978-80-87439-28-9 
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1. Právní postavení lékaře bez specializované způsobilosti a jeho 

odraz v praxi 

Než bude možné přistoupit k vlastnímu zkoumání postavení lékaře bez specializované 

způsobilosti v systému českého zdravotnictví, je nezbytné tento systém z právního hlediska 

alespoň ve stručnosti popsat. Stávající česká právní úprava navazuje na mezinárodní smlouvu 

přijatou na půdě Rady Evropy, jež bývá obvykle označována jako Úmluva o biomedicíně 

(dále jen „úmluva“).14 Úmluva byla členskými státy Rady Evropy přijata v roce 1997, Česká 

republika ji ratifikovala o 4 roky později.15 Předmětem úmluvy, jak jej vytyčuje článek 1, je 

ochrana důstojnosti a svébytnosti lidských bytostí a zaručení úcty k jejich integritě při aplikaci 

biologie a medicíny. V návaznosti na to jsou v dalších článcích rozvedeny jednotlivé aspekty 

této ochrany, přičemž ve vztahu k právní odpovědnosti lékařů je zásadní zejména ustanovení 

čl. 4 „jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, je nutno provádět v souladu s 

příslušnými profesními povinnostmi a standardy.“ 16  

Obsah Úmluvy o biomedicíně reflektuje zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

„OZ“), především v oddíle věnovaném osobnosti člověka, v němž je zakotveno jak právo na 

jeho duševní a tělesnou integritu, tak i podmínky, za nichž je možné do ní zasáhnout.17 Dále 

OZ upravuje v § 2636 odst. 1 jako samostatný smluvní typ smlouvu o péči o zdraví, kterou se 

„poskytovatel vůči příkazci zavazuje pečovat v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví 

ošetřovaného, ať již je jím příkazce nebo třetí osoba.“ Díky tomu lze říci, že vztah mezi lékařem a 

pacientem (resp. poskytovatelem a pacientem) je především vztahem soukromoprávním, byť 

je pochopitelně regulován řadou veřejnoprávních norem.18 Existují samozřejmě situace, kdy 

není poskytování zdravotních služeb na základě uzavření smlouvy o péči o zdraví možné, 

                                                        
 
14 Celý název zní Úmluva Rady Evropy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti 
s aplikací biologie a medicíny, vyhlášena jako č. 96/2001 Sb. m. s.  
15 COUNCIL OF EUROPE. COMMITTEE ON BIOETHICS. Chart of signatures and ratifications of the Convention 
on Human Rights and Biomedicine. Dostupné online z https://rm.coe.int/inf-2017-7-rev-etat-sign-ratif-
reserves/168077dd22, 15.8.2018 
16 Viz poznámka č. 15 
17 § 81-§ 114 OZ 
18 Např. zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví nebo zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění, obojí ve znění pozdějších předpisů. Srovnej ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef, a kol. 
Občanský zákoník: komentář. Svazek VI (§ 2521 až 3081). Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-630-3, 
str. 172-173 
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protože pacient nemůže souhlas s jejím uzavřením udělit, příp. jeho souhlasu vůbec není 

potřeba. V prvním případě se bude typicky jednat o životzachraňující úkony lékaře 

prováděné u pacienta v bezvědomí, v druhém například o nařízené ochranné léčení dle 

podmínek trestního práva. Lékař je v daných případech k poskytnutí péče oprávněn 

(případně povinen) přímo ze zákona.19 

Jako lex specialis k příslušným ustanovením OZ je nutno vnímat zákon č. 372/2011 

Sb., o zdravotních službách (dále „ZoZS“), který „upravuje zdravotní služby a podmínky jejich 

poskytování a s tím spojený výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a 

osob pacientům blízkých, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, jiných odborných 

pracovníků a dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, podmínky hodnocení kvality a 

bezpečí zdravotních služeb, další činnosti související s poskytováním zdravotních služeb a zapracovává 

příslušné předpisy Evropské unie.“20 Tento předpis je zároveň klíčový i z pohledu výkonu povolání 

lékaře a v tomto směru bude některým jeho ustanovením věnován v dalším textu větší 

prostor.  

1.1 Odborná způsobilost lékaře jako základní předpoklad k poskytování 

zdravotních služeb; průzkum mezi lékaři s odbornou způsobilostí 

Způsobilost k výkonu povolání lékaře vymezuje zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (dále „zákon o lékařských 

povoláních“ nebo „ZoLP“). Dle ustanovení § 3 odst. 1 tohoto zákona je k výkonu povolání 

lékaře způsobilý ten, kdo je bezúhonný a zároveň odborně i zdravotně způsobilý. Zdravotní 

způsobilost se dokládá lékařským posudkem vydaným na základě lékařské prohlídky21, a to 

obvykle pouze při zahájení prvního zaměstnání.22 Nemoci, stavy a vady, které představují 

překážku k výkonu povolání lékaře, jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky č. 271/2012 Sb.23  

                                                        
 
19 Nejedná se tedy o případ nepřikázaného jednatelství. 
20 § 1 ZoZS 
21 Pro souvislosti s posudkem o zdravotní způsobilosti k práci podle pracovněprávních předpisů viz ŠUSTEK, 
Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo, str. 36 
22 § 3 odst. 2 ZoLP 
23 Přesněji vyhláška č. 271/2012 Sb., o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují 
zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického 
pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku 
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Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než tři 

měsíce, přičemž za bezúhonného se považuje ten, „kdo nebyl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému 

trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, nebo 

se na něho hledí, jako by nebyl odsouzen.“24 

Dle § 4 odst. 1 zákona o lékařských povoláních se „odborná způsobilost k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře získává absolvováním nejméně šestiletého prezenčního studia, které obsahuje 

teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné 

lékařství.“  

Termínem „lékař s odbornou způsobilostí“, „lékař bez specializované způsobilosti“ či 

„neatestovaný lékař“ se v rámci této práce tedy rozumí osoba splňující výše uvedené 

podmínky, a tedy způsobilá k výkonu lékařského povolání, byť jej není oprávněna vykonávat 

samostatně.25 

Vzhledem k tomu, že záměrem celé této kapitoly je nejen analyzovat právní rámec, 

v němž se lékař bez specializované způsobilosti pohybuje, ale zároveň i zhodnotit fungování 

této právní úpravy v praxi, je na tomto místě nezbytné představit první praktickou část této 

práce, kterou bylo průzkumné šetření mezi neatestovanými lékaři provedené formou 

dotazníku sestaveného speciálně pro účely této práce.26  

                                                        
 
(vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka). Obecně lze říci, 
že se jedná o poruchy psychického a osobnostního charakteru. 
24 § 3 odst. 3 ZoLP  
25 Blíže viz subkapitola 1.3 
26 Ačkoliv bylo dotazníkové šetření provedeno plně dle zavedených metodologických postupů, autor práce se 
zde odklání od standardizovaného způsobu prezentace tohoto průzkumu i jeho výsledků s ohledem na 
skutečnost, že realizace tohoto šetření není prvotním cílem práce. Z tohoto důvodu nejsou v rámci práce 
diskutovány a hodnoceny jednotlivé kroky učiněné v rámci průzkumu a pozornost je soustředěna pouze na 
stručné představení výzkumného rámce, jež je nezbytné pro pochopení a interpretaci získaných dat. 
Dotazník vznikl a byl distribuován ve spolupráci se Sekcí mladých lékařů České lékařské komory (viz 
http://www.juniordoctor.cz, 24.8.2018), přičemž základním zdrojem informací vedoucích k formulaci 
dotazníkových otázek byly polostrukturované rozhovory autora práce s několika mladými lékaři. Administrace 
dotazníku byla realizována prostřednictvím webového rozhraní Google Forms, přičemž odkaz dotazníku byl 
distribuován anonymně prostřednictvím České lékařské komory lékařům bez specializované způsobilosti. 
Průzkumného šetření, které probíhalo od 26. října 2017 do 19. listopadu 2017, se zúčastnilo 1202 respondentů, 
přičemž do průzkumu bylo zařazeno 1193 (vyřazenými devíti respondenty byli lékaři, kteří již specializovanou 
způsobilost získali a dotazník jim byl ČLK zaslán nedopatřením). To lze při počtu cca 850 absolventů oboru 
všeobecné lékařství ročně a průměrné délce specializační přípravy 5 let již považovat za poměrně 
reprezentativní vzorek (cit. dle ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ 
REPUBLIKY. Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult v České 
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V následujících subkapitolách jsou popsány jednotlivé aspekty související se 

specializačním vzděláváním lékařů, zejména výkon odborného dozoru a odborného dohledu, 

postavení školitele, stanovení rozsahu kompetencí netestovaného lékaře. Cílem průzkumného 

šeření bylo prostřednictvím dotazníku zjistit reálnou podobu těchto aspektů, resp. dodržení 

legislativních požadavků s nimi souvisejících, a následně srovnat sebraná data s normami, 

konkrétně: 

- analyzovat míru dodržování norem souvisejících s odborným dozorem/dohledem, 
jakož i kvalitu dozoru/dohledu, ze strany školitele/atestovaného lékaře 

- zjistit vědomosti neatestovaných lékařů týkající se jejich kompetencí při výkonu 
lékařské služby 

- popsat dodržování vybraných pravidel souvisejících s výkonem lékařské služby 
neatestovanými lékaři 

- zjistit případnou existenci rozdílů v oblasti výkonu odborného dozoru/dohledu mezi 
jednotlivými typy nemocnic 

 
Průzkumem byly následně ověřovány tyto hypotézy: 

- H1: Odborný dozor/dohled vykonává častěji jiný atestovaný lékař než školitel. 

- H2: Kompetence konkrétního neatestovaného lékaře nejsou v nadpoloviční většině 
případů stanoveny písemně. 

- H3: Nadpoloviční většina neatestovaných lékařů slouží noční služby i před kmenem. 

                                                        
 
republice rok 2004. Dostupné online z https://www.uzis.cz/rychle-informace/studujici-absolventi-lekarskych-
zdravotne-socialnich-farmaceutickych-fakult-ceske-republice-rok-2004, 24.8.2018) 
Dotazník byl formován jako strukturovaný s možností závěrečného komentáře ke každé části dotazníku (pro 
úplné znění dotazníku viz příloha č. 1). Celkový počet 28 uzavřených otázek byl rozdělen do pěti částí: 
- Specializační vzdělávání a výkon práce během standardní pracovní doby na domovském pracovišti  
- Výkon práce během nočních služeb 
- Výkon práce během povinných stáží na jiných odděleních   
- Změny od účinnosti novely zákona o specializovaném vzdělávání lékařů (od 1.7.2017)  
- Základní sociodemografické údaje respondentů se zaměřením na výkon lékařské praxe, konkrétně: pohlaví, 
absolvování kmene, specializace, typ zaměstnavatele  
Získaná data byla následně zpracována v programu MS Excel do tabulek a poté v tomto programu 
vyhodnocena pomocí statistických metod popisné statistiky a testu χ2. Vzhledem k tomu, že primárním smyslem 
provedeného dotazníkového šetření je porovnání ideálního stavu předpokládaného zákonodárcem se stavem 
reálným, budou výsledky dotazníkového šetření prezentovány a diskutovány v následujících subkapitolách 
postupně společně s analýzou právních norem. 
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- H4: Ve fakultních nemocnicích připadá na jednoho atestovaného lékaře více 
neatestovaných lékařů než v nemocnicích krajských nebo okresních/oblastních. 

- H5: Dohled ze strany neatestovaného lékaře je kvalitnější během denních služeb než 
během nočních služeb. 

Jak bylo výše uvedeno, vzhledem k tomu, že primárním smyslem provedeného 

průzkumu je porovnání ideálního stavu předpokládaného zákonodárcem se stavem reálným, 

jsou výsledky dotazníkového šetření prezentovány a diskutovány v následujících 

subkapitolách postupně společně s analýzou příslušných právních norem. 

1.2 Povinnost poskytovatele zdravotních služeb zajistit personální 

zabezpečení zdravotních služeb               

Kromě zákonné úpravy má z logiky věci nejvýraznější vliv na formování podmínek 

výkonu práce neatestovaných lékařů jejich zaměstnavatel, tedy poskytovatel zdravotních 

služeb. Tím se dle zákona o zdravotních službách rozumí „fyzická nebo právnická osoba, která má 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona.“27 Z ustanovení § 15 a § 16 ZoZS 

vyplývá, že o udělení oprávnění rozhoduje správní orgán na základě splnění vymezených 

zákonných podmínek. Mezi tyto podmínky patří především oprávnění k užívání prostor 

zdravotnického zařízení s patřičným technickým a věcným vybavením a zajištění poskytování 

zdravotních služeb po personální stránce vlastními zaměstnanci.28  

Požadavkům na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb se věnuje 

vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 99/2012 Sb., která stanoví minimální počty lékařů 

v jednotlivých oborech v souvislosti s formou poskytované zdravotní péče. 29  V českém 

veřejném prostoru dlouhodobě rezonuje debata o nedostatečném počtu zdravotnických 

pracovníků (především lékařů a zdravotních sester), s nímž se potýkají zejména menší 

nemocnice, a jehož následkem je omezování provozu nebo uzavírání zejména různých 

                                                        
 
27 § 2 ZoZS 
28 ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo, str. 73 
29  Vyhláška zde rozlišuje mezi těmito formami péče – ambulantní, jednodenní, lůžková, lékárenská, 
zdravotnická dopravní služba, zdravotnická záchranná služba, přeprava pacientů neodkladné péče, domácí 
péče a protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba, viz § 1 odst. 1 vyhlášky č. 99/2012 Sb., o 
požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. 
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oddělení lůžkové péče. 30  Ve vztahu k lůžkové péči stanovuje výše zmíněná vyhláška 

minimální počty lékařů a dalšího zdravotnického personálu na oddělení čítající 30 lůžek (při 

jiném počtu je stanoven vzorec pro přepočet), přičemž rozlišuje mezi lůžkovou péčí akutní a 

následnou.31 Rozlišení typu lůžkové péče je dáno především zdravotním stavem pacienta, 

kdy z akutní do následné péče je možné umístit pacienta, jemuž již byla stanovena diagnóza 

a jehož zdravotní stav je stabilizován. 32  Pokud jde o potřebné počty lékařů při plném 

pracovním úvazku, lze pro příklad uvést požadavky stanovené na chirurgické a interní obory, 

mezi něž lze zařadit většinu lékařských oborů. Pro akutní péči jsou zjednodušeně řečeno na 

30 lůžek vyhláškou vyžadováni dva atestovaní a dva neatestovaní lékaři33, pro následnou péči 

již „stačí“ jeden atestovaný a tři neatestovaní lékaři na 90 lůžek.34  

V rámci dotazníkového šetření byla respondentům položena otázka, kolik 

neatestovaných lékařů připadá na oddělení na jednoho atestovaného, výsledky rozdělené dle 

typu zdravotnického zařízení35 shrnuje následující tabulka: 

Tabulka č. 1: Na jednoho atestovaného lékaře připadá?  
TABULKA 1 

Nemocnice/pracoviště 1 nebo 2 
neatestovaní 

lékaři 

3 
neatestovaní 

lékaři 

4 a více 
neatestovaných 

lékařů 

Celkem 

fakultní 194 104 57 355 
krajská 140 65 39 244 
okresní nebo oblastní 263 122 73 458 
jiná (soukromá ambulance apod.) 74 41 21 136 
Celkem 671 332 190 1 193 

 

V absolutních číslech lze shrnout, že u 84 % respondentů je poměr atestovaných a 

neatestovaných lékařů alespoň 1:3, což by odpovídalo požadavkům výše zmíněné vyhlášky 

pro následnou péči v chirurgických a interních oborech (od počtu lůžek na oddělení 

                                                        
 
30 Viz např. ASOCIACE ČESKÝCH A MORAVSKÝCH NEMOCNIC. Hrozí zavírání nemocnic? Dostupné 
online z https://www.acmn.cz/index.php?nid=1140&lid=cs&oid=4672998, 23.8.2018 
31 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 99/2012 Sb. Požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče. 
32 § 9 ZoZS 
33 Přičemž jeden z nich již musí mít certifikát o absolvování kmene, viz následující subkapitola. 
34 Blíže viz Příloha č. 2 k vyhlášce č. 99/2012 Sb. Požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče. 
35 Blíže k soustavě poskytovatelů zdravotních služeb viz ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické 
právo, str. 75-79. Smyslem rozdělení v dotazníku je především zohlednění velikosti nemocnic co do počtu 
personálu. 
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abstrahujeme). Za pozitivní lze považovat zjištění, že u nadpoloviční většiny (56 %) je to 

pouze 1 nebo 2 neatestovaní lékaři na jednoho atestovaného. Statistickým testem36 bylo navíc 

zjištěno, že není rozdíl mezi typem nemocnice a počtem neatestovaných lékařů připadajících 

na jednoho atestovaného lékaře. Hypotéza H4: Ve fakultních nemocnicích připadá na jednoho 

atestovaného lékaře více neatestovaných lékařů než v nemocnicích krajských nebo okresních/oblastních, tak 

byla vyvrácena. 

1.3 Specializační vzdělávání jako podmínka pro samostatný výkon 

povolání 

Dle § 5 odst. 3 zákona o lékařských povoláních je podmínkou pro samostatný výkon 

povolání lékaře získání specializované způsobilosti. Samostatným výkonem povolání je poté 

výkon činností, k nimž je lékař způsobilý bez odborného dozoru nebo dohledu, a to na 

základě vlastního zhodnocení zdravotního stavu pacienta.37  

Žádost o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání podává uchazeč 

obvykle na vybranou lékařskou fakultu, společně s dokladem o získání odborné způsobilosti. 

Při splnění všech podmínek je mu následně vystaven průkaz odbornosti se záznamem o 

zařazení do příslušného základního oboru a tzv. logbook, do nějž se zaznamenávají 

prováděné výkony.38 Specializační vzdělávání probíhá v základním pracovněprávním vztahu 

nebo ve služebním poměru v akreditovaných zařízeních39, přičemž každý obor se skládá ze 

základního kmene, na který poté navazuje vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku.40  

                                                        
 
36 Pro účely srovnání jednotlivých typů nemocnic/pracovišť byl zvolen test χ2 pro kontingenční tabulku. Testové 
kritérium bylo zjištěno ve výši χ2 = 1,330. Na 5% hladině významnosti při 6 stupních volnosti činila kritická 
hodnota χ20,05 = 12,591. Vzhledem k tomu, že χ2 < χ20,05, přijímáme nulovou hypotézu, a můžeme tvrdit, že 
není signifikantní rozdíl mezi typem nemocnice a počtem neatestovaných lékařů připadajících na jednoho 
atestovaného lékaře. 
37 § 2 písm. f) ZoLP 
38 § 19 odst. 2, odst. 3 ZoLP. Od roku 2011 je veřejnoprávními smlouvami převedeno specializační vzdělávání 
lékařů v základních oborech z Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) na univerzity, resp. 
lékařské fakulty. Výjimkou je základní obor všeobecné praktické lékařství, kde žádosti nadále vyřizuje IPVZ. 
Dle Zařazení do oboru, vystavení průkazu odbornosti, zrušení zařazení. Dostupné online z 
https://www.mzcr.cz/dokumenty/zarazeni-do-oboru-vystaveni-prukazu-odbornosti-zruseni-
zarazeni_1768_936_3.html, 10.8.2018 
39 § 2 písm. r) ZoLP 
40 § 5 odst. 5 ZoLP 
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Zákon o lékařských povoláních se po dlouhé odborné debatě v uplynulém roce dočkal 

poměrně rozsáhlé novelizace s aktuálně účinným zněním od 1.9.2017. 41  Ve vztahu ke 

specializačnímu vzdělávání došlo novelou k ukotvení základních kmenů i specializačních 

oborů přímo do zákona (resp. jeho přílohy) jako reakce zákonodárce na dřívější časté změny 

prováděcích předpisů, jež vedly k nejistotě lékařů a nepřehlednosti celého systému. 42 

V současné době si lékař může zvolit mezi těmito 19 základními kmeny: anesteziologický, 

dermatovenerologický, gynekologicko-porodnický, hygienicko-epidemiologický, chirurgický, 

interní, kardiochirurgický, maxilofaciálněchirurgický, neurochirurgický, neurologický, 

oftalmologický, ortopedický, otorinolaryngologický, patologický, pediatrický, psychiatrický, 

radiologický, urologický a všeobecné praktické lékařství. Zároveň došlo k prodloužení délky 

vzdělávání v základním kmeni z původních 24 na 30 měsíců. Po získání potřebných 

teoretických znalostí a praktických dovedností se uchazeč může přihlásit ke zkoušce, která 

vzdělávání v základním kmeni ukončuje, a která je jednou z podmínek pro připuštění ke 

zkoušce atestační. Zkoušku přitom uchazeč může opakovat nejvýše třikrát s minimálním 

odstupem 6 měsíců, přičemž poslední neúspěšný pokus se rovná neúspěšnému ukončení 

specializačního vzdělávání v daném oboru. Na druhou stranu může lékař za splnění výše 

uvedených podmínek pokračovat ve vzdělávání ve specializovaném výcviku i tehdy, nemá-li 

dosud zkoušku složenou. Po složení zkoušky lékař obdrží certifikát o absolvování základního 

kmene.43 

Novelizace zákona o lékařských povoláních rovněž předpokládá přijetí celé řady 

nových prováděcích předpisů, jejichž taxativní výčet je stanoven v § 37. V souvislosti se 

specializačním vzděláváním by se mělo jednat zejména o vyhlášky upravující jeho různé 

podrobnosti (stanovení nástavbových oborů, minimálních požadavky pro získání odborné 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo zkušební řád zkoušky po ukončení 

vzdělávání v základním kmeni a složení zkušební komise pro tuto zkoušku). Na tomto místě 

nutno podotknout, že práce na daných prováděcích předpisech pokračují relativně pomalu – 

rok od účinnosti novely zákona nejsou ze strany ministerstva zdravotnictví zdaleka vydány 

                                                        
 
41 Novely byly provedeny zákony č. 67/2017 Sb. a č. 201/2017 Sb. 
42 ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo, str. 93-94 
43 § 5a ZoLP 
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všechny potřebné vyhlášky44, a zejména čerství absolventi se tak nachází ve stavu určité 

právní nejistoty.  

V současné době jsou nicméně dokončovány legislativní práce na vyhlášce upravující 

vzdělávání v základních kmenech lékařů, návrh předpokládá její účinnost od 1.10.2018.45 

Vyhláška by dle navrhovaného znění § 1 měla ve svých přílohách stanovit:  

- členění a rozsah vzdělávání v základních kmenech lékařů 

- obsah vzdělávání v základních kmenech  

- požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení, které jsou 
podmínkou pro získání akreditace k provádění specializačního vzdělávání 
v základních kmenech 

- typ pracoviště, na kterém probíhá povinná odborná praxe v rámci vzdělávání 
v základních kmenech 

- délku povinné odborné praxe v rámci základních kmenů 

- požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou předmětem 
prověřování při zkoušce po ukončení vzdělávání v základních kmenech 

- rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením 
ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni 

 

Jak již bylo řečeno výše, na základní kmen navazuje vzdělání ve vlastním 

specializovaném výcviku v jednom ze 43 specializačních oborů, které byly do zákona o 

lékařských povoláních zařazeny jeho novelou č. 67/2017 Sb.46  Tento výcvik se obvykle 

skládá z odborné praxe ve vlastním oboru a dalších povinných stáží a kurzů. Délka tohoto 

výcviku se pohybuje dle oboru od 12 do 60 měsíců, přičemž rozsah požadovaných 

teoretických znalostí a praktických dovedností je stanoven příslušným vzdělávacím 

                                                        
 
44 Dosud byly nově vydány pouze vyhláška č. 117/2018 Sb., o zkušebním řádu aprobační zkoušky, vyhláška č. 
152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a vyhláška č. 158/2018 Sb., o 
stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části 
45 Viz Návrh vyhlášky o vzdělávání v základních kmenech lékařů, dostupné online z 
https://apps.odok.cz/veklep-
detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id
=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNB27P9NFB&tab=detail, 16.8.2018 
46 Viz Příloha č. 1 k zákonu o lékařských povoláních. 
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programem.47 Specializační vzdělávání se následně ukončuje atestační zkouškou48, jejímž 

úspěšným vykonáním lékař získává specializovanou způsobilost ve svém oboru a stává se tak 

způsobilým k samostatnému výkonu lékařského povolání. 

K průběhu specializačního vzdělávání lze na okraj zmínit průzkum Sekce mladých 

lékařů České lékařské komory (dále „ČLK“) realizovaný na jaře roku 2017, publikovaný 

časopisem Tempus Medicorum, do nějž se zapojilo více než 2000 lékařů do 35 let. Jedna 

z položených otázek zněla, zda odpovídají absolvované stáže schváleným vzdělávacím 

programům. Pouze 47 % dotazovaných uvedlo, že ano, zbývající nadpoloviční většina byla 

opačného názoru. To vedlo autory průzkumu k úvaze, že zřejmě poměrně běžně dochází 

k manipulaci v obsahu odborné praxe, ale i délce jednotlivých stáží, a logbooky jsou tedy 

mnohdy pouhou formalitou.49 

Klíčovou úlohu v průběhu celého vzdělávacího procesu hraje osoba školitele, který je 

každému novému neatestovanému lékaři přidělen garantem příslušeného oboru daného 

zdravotnického zařízení. Školitelem může být pouze zdravotnický pracovník se 

specializovanou způsobilostí a s minimálně tříletou odbornou praxí po získání specializované 

způsobilosti v oboru, ve kterém provádí činnost školitele, nebo se zvláštní specializovanou 

způsobilostí a s minimálně roční praxí po získání zvláštní specializované způsobilosti v oboru, 

ve kterém provádí činnost školitele.50 Školitel zejména dohlíží na odbornou stránku výkonu 

zdravotnického povolání svého školence a průběžně prověřuje jeho teoretické znalosti a 

praktické dovednosti. Zároveň má vůči svému školenci ještě další práva a povinnosti týkající 

se například stanovení rozsahu jeho kompetencí nebo výkonu odborného dozoru či dohledu, 

čemuž bude věnován prostor v následující subkapitole. Nově se školitel účastní i atestační 

zkoušky uchazeče.51 

                                                        
 
47 Vzdělávací programy schvaluje ministerstvo zdravotnictví a zveřejňuje je ve věstníku, k dispozici jsou rovněž 
online na webu MZČR nebo IPVZ. 
48 § 21 ZoLP. Tuto lze ve stejném oboru opakovat nejvýše dvakrát. 
49 SEKCE MLADÝCH LÉKAŘŮ ČLK. Výsledky průzkumu Sekce mladých lékařů ČLK. Tempus Medicorum, 
2017, roč. 26, č. 7-8, str. 5-7. ISSN 1214-7524, dostupné online z https://www.lkcr.cz/doc/tempus_file/tm-
07_08_17-130.pdf, 25.8.2018 
50 § 20 odst. 3 ZoLP 
51 21 odst. 3 ZoLP 
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Je nepochybné, že role školitele je rolí velmi odpovědnou, která má perspektivu 

výrazně ovlivnit kariéru začínajícího lékaře. Jinak se bude pracovat lékaři, na něhož si školitel 

dokáže najít čas a skutečně jej metodicky vést, a jinak tomu, kdo svého školitele zná pouze 

formálně či v nejhorším případě vůbec. Proto byli v rámci provedeného dotazníkového 

šetření respondenti dotazováni, jak často jsou se svým školitelem v kontaktu. Výsledky shrnuje 

graf č. 1 – v pravidelném kontaktu se svým školitelem je 56 % dotazovaných, naopak čistě 

formální nebo dokonce žádný kontakt udává v součtu 27 % z nich. Tématu se dotýkal i výše 

zmiňovaný průzkum Sekce mladých lékařů ČLK, v němž 74,8 % respondentů uvedlo, že 

svého školitele zná (zbývající uvedli, že jej neznají nebo jim nebyl stanoven). Že pouhá znalost 

osoby školitele ještě není vše, vyplynulo z odpovědi na navazující otázku, a sice zda školitel 

rovněž vede postgraduální vzdělávání respondentů. Zde již 60,4 % dotazovaných uvedlo, že 

nikoliv a pouze 33,3 %, že ano (zbylá část školitele nemá).52 V tomto směru lze říci, že 

výsledky průzkumu prováděného pro účely této práce působí optimističtějším dojmem. 

Pokud jsou více než tři čtvrtiny dotazovaných lékařů se svým školitelem v pravidelném nebo 

alespoň občasném kontaktu, lze se domnívat, že to je právě v rámci vedení jejich 

postgraduálního vzdělávání.  

Graf č. 1: Kontakt neatestovaného lékaře se školitelem 

                                                        
 
52 SEKCE MLADÝCH LÉKAŘŮ ČLK. Výsledky průzkumu Sekce mladých lékařů ČLK 

OBRÁZEK 1 
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1.4 Problematika dozoru a dohledu nad výkonem činnosti lékaře bez 

specializované způsobilosti a rozsah jeho kompetencí 

Jak již bylo zmíněno výše, lékař bez specializované způsobilosti není oprávněn 

vykonávat své povolání samostatně. Péče, kterou daný lékař poskytuje, musí být až na výjimky 

vykonávána pod odborným dozorem nebo odborným dohledem lékaře se specializovanou 

způsobilostí. 53  Úprava a přesné zákonné vymezení odborného dohledu nad prací 

neatestovaného lékaře je další ze zásadních změn, které do zákona o lékařských povoláních 

přinesla jeho novela č. 67/2017 Sb.  

Předchozí právní úprava sice obdobně stanovovala, že neatestovaný lékař vykonává 

činnost pod dohledem lékaře atestovaného, nicméně samotný odborný dohled a podmínky, 

za nichž měl být vykonáván, nebyl dále blíže specifikován. K výkonu dohledu existovalo 

pouze doporučení představenstva ČLK, které nicméně nebylo právně závazné.54 Dle tohoto 

doporučení měl být neatestovaný lékař, který své povolání vykonává kratší dobu než 24 

měsíců pod bezprostředním osobním dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí. Po 

uplynutí 24 měsíců měl být dohled ze strany lékaře se specializovanou způsobilostí prováděn 

formou telefonické konzultace, k níž měl být svému neatestovanému kolegovi k dispozici 

nepřetržitě. V případě potřeby měl být tento lékař rovněž schopen dostavit se k osobnímu 

výkonu odborného dohledu do 30 minut od okamžiku, kdy jej o to lékař bez specializované 

způsobilosti požádal. Dále bylo doporučeno, aby lékař se specializovanou způsobilostí 

vykonával odborný dohled maximálně nad jedním neatestovaným lékařem s délkou praxe do 

24 měsíců a nad dvěma neatestovanými lékaři s dobou výkonu lékařského povolání nad 24 

měsíců.55   

Tímto doporučením předsednictva ČLK se patrně inspiroval i zákonodárce, když 

v zákoně o lékařských povoláních rozlišil výkon činnosti neatestovaného lékaře pod 

odborným dozorem a odborným dohledem. Dle ustanovení § 4 odst. 6 tohoto zákona 

vykonává „odborný dozor lékař se specializovanou způsobilostí přítomný ve zdravotnickém zařízení, ve 

                                                        
 
53 § 4 odst. 2 ZoLP 
54 ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo, str. 98 
55 Doporučení představenstva ČLK č. 1/2007 k výkonu dohledu lékaře se specializovanou způsobilostí nad lékaři s odbornou 
způsobilostí. Dostupné online z https://www.lkcr.cz/doc/cms_library/dop-1-2007-30.pdf, 24.8.2018 
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kterém vykonává činnost lékař s odbornou způsobilostí, s fyzickou dosažitelností lékaře se specializovanou 

způsobilostí do 15 minut. Odborný dohled vykonává lékař se specializovanou způsobilostí, a to nepřetržitou 

telefonickou dostupností a fyzickou dosažitelností zdravotnického zařízení, ve kterém vykonává činnost lékař s 

odbornou způsobilostí, do 30 minut. Lékař, který vykonává odborný dozor a odborný dohled, musí být v 

základním pracovněprávním vztahu k poskytovateli zdravotních služeb, nebo ve služebním poměru, anebo musí 

být poskytovatelem zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení k výkonu činností lékaře s odbornou 

způsobilostí dochází.“ 

Otázkou samozřejmě je, které činnosti má lékař bez specializované způsobilosti 

vykonávat pod odborným dozorem, ke kterým už postačuje „pouze“ odborný dohled a zda 

je případně oprávněn vykonávat nějaké činnosti i samostatně. Stávající zákonná úprava je 

pro větší přehlednost shrnuta v tabulce č.2.56  

Tabulka č. 2: Výkon činností neatestovaného lékaře 
TABULKA 2 

 Samostatný výkon 
činnosti 

Výkon činnosti pod 
odborným dozorem 

Výkon činnosti pod 
odborným 
dohledem 

Před absolvováním 
základního kmene 

- stanoví prováděcí 
právní předpis  

- všechny zbývající 
činnosti 

- stanoví písemně 
školitel 

Po absolvování 
základního kmene 

- stanoví prováděcí 
právní předpis 

- stanoví písemně 
školitel 

- revizní činnost podle 
zákona o veřejném 
zdravotním pojištění 

- žádné - všechny zbývající 
činnosti 

 
Ve stručnosti lze tedy shrnout, že nad činností lékaře před absolvováním základního 

kmene je s ohledem na jeho relativní nezkušenost vyžadován „přísnější“ odborný dozor. Bez 

tohoto odborného dozoru smí takový lékař vykonávat činnosti, které odpovídají rozsahu 

znalostí a dovedností získaných studiem a které stanoví prováděcí právní předpis (v okamžiku 

zpracování tohoto textu nebyl vydán). S ohledem na jeho individuální schopnosti, vlastnosti 

a dovednosti mu může školitel písemně určit další rozsah činností, které daný lékař smí 

vykonávat, a to pod odborným dohledem. Obdobně lékař s certifikátem o absolvování 

základního kmene vykonává činnosti standardně pod odborným dohledem. Samostatně 

vykonává pouze ty, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných vzděláváním v 

                                                        
 
56 Zpracováno dle ustanovení § 4 ZoLP 
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základním kmeni a které jsou stanovené prováděcím právním předpisem (v okamžiku 

zpracování tohoto textu nebyl vydán) nebo jež mu písemně stanoví jeho školitel. Vzhledem 

ke skutečnosti, že příslušné prováděcí předpisy nejsou vydány a v nejbližší době se jejich 

vydání ani nedá očekávat, zůstává jako jediná možnost pro samostatný výkon činností 

neatestovaným lékařem pouze písemné stanovení rozsahu těchto činností ze strany školitele. 

Pro lékaře před absolvováním základního kmene to ostatně zákon o lékařských povoláních 

ve svých přechodných ustanoveních i výslovně předpokládá.57 

Zákon o lékařských povoláních dále rovněž upřesňuje, že jeden školitel může 

vykonávat odborný dozor nad nejvýše dvěma lékaři ve specializační přípravě nebo odborný 

dohled nejvýše nad třemi lékaři ve specializační přípravě. Jeden školitel pak může vykonávat 

současně odborný dozor a odborný dohled nad nejvýše třemi lékaři ve specializační 

přípravě. 58  Výkon odborného dozoru a odborného dohledu je pak povinen zajistit 

poskytovatel zdravotních služeb.59 

S ohledem na to, že řádný výkon odborného dozoru a odborného dohledu nad 

činností lékařů bez specializované způsobilosti napomáhá zamezit chybám, které následně 

mohou vést k újmě na zdraví pacienta, byl tomuto tématu věnován velký prostor v rámci 

provedeného dotazníkového šetření. Obdobně písemné stanovení rozsahu kompetencí ze 

strany školitele s ohledem na schopnosti školence nejen vede k větší jistotě na obou stranách, 

ale zároveň může být i významným důkazem v případném právním sporu. Protože bylo 

průzkumné šetření zahájeno necelé čtyři měsíce po zmiňované rozsáhlé novelizaci zákona o 

lékařských povoláních 60 , byly otázky týkající se výkonu odborného dozoru a dohledu 

formulovány s ohledem na to, že respondenti budou schopni posoudit především stav, který 

panoval před novelou. Nad tento rámec lze v zásadě zhodnotit spíše připravenost 

                                                        
 
57 Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 67/2017 Sb. Čl. II.  
5.Účastníkům specializačního vzdělávání, kteří započali specializační vzdělávání podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vymezí školitel písemně rozsah činností, které může lékař s odbornou způsobilostí 
vykonávat podle § 4 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do jednoho měsíce 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
58 § 20 odst. 7 ZoLP 
59 § 4 odst. 7 ZoLP 
60 Tj. po nabytí účinnosti zák. č. 67/2017 Sb. 
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poskytovatelů zdravotních služeb a případně školitelů na novinky, které zmíněná novela 

přinesla.  

Pokud jde o kompetence netestovaných lékařů, byli respondenti dotazováni, zda mají 

jasně stanovené dlouhodobé kompetence, tedy výkony, které smí vykonávat samostatně bez 

odborného dohledu. Odpovědi shrnuje následující graf. 

Graf č. 2: Mám jasně stanovené dlouhodobé kompetence 
OBRÁZEK 2 

  

V ideální podobě, tedy písemně od svého školitele, má kompetence stanoveno 30 % 

respondentů, dalším 14 % je školitel sdělil alespoň ústně. 61  Další třetina uvedla, že má 

kompetence stanoveny pouze obecně v rámci vnitřních předpisů zdravotnického zařízení, 18 

% kompetence nemá stanoveny vůbec a 4 % neví. Jak bylo zmíněno výše, zákon o lékařských 

povoláních stanoví, že lékařům před absolvováním základního kmene školitel písemně 

vymezí rozsah jejich činností podle § 4 odst. 3, a to do jednoho měsíce od nabytí účinnosti 

novely (tj. nejpozději k 1.8.2017). Z celkového počtu dotazovaných lékařů jich 503 uvedlo, že 

                                                        
 
61 S ohledem na skutečnost, že tato otázka cílila především na to, zda lékaři mají dlouhodobé kompetence 
stanoveny v písemné či ústní podobě, nebyl výčet možných odpovědí úplně vyčerpávající. Tento fakt se promítl 
do odpovědí na navazující otázku, která se ptala na to, kdo lékařům kompetence stanovuje (již bez specifikace, 
zda dlouhodobě či ad hoc). Na rozdíl od otázky předchozí zde byl mezi možnostmi uveden i „jiný atestovaný 
lékař“. Tuto možnost zvolilo 234 (tj. téměř 20 %) respondentů. Tito na předchozí otázku nejčastěji odpovídali, 
že dlouhodobé kompetence mají stanoveny obecně v rámci vnitřních předpisů zařízení (107), případně jim je 
písemně (58) či ústně (28) stanovuje školitel.   
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dosud nemá absolvován základní kmen specializační přípravy. Pouhých 27 % z nich splnění 

výše uvedené podmínky potvrzuje.   

Stanovení kompetencí lékařů bez specializované způsobilosti se týkala i hypotéza H2: 

Kompetence konkrétního neatestovaného lékaře nejsou v nadpoloviční většině případů stanoveny písemně, která 

byla na základě výše uvedeného potvrzena. Pouze 30 % neatestovaných lékařů má 

dlouhodobé kompetence stanoveny písemně. 

Pokud jde o výkon odborného dohledu (resp. dozoru a dohledu), zákon o lékařských 

povoláních z pohledu autora poněkud nejasně uvádí, že tento je vykonáván „lékařem se 

specializovanou způsobilostí“62, aby zároveň na jiném místě stanovil, že „školitel (…) zajišťuje 

kontinuální odborný dozor a odborný dohled nad účastníky specializačního vzdělávání, kteří mu byli přiděleni“ 

a uvádí maximální počty lékařů, nad kterými může odborný dozor či dohled vykonávat 

(zatímco obecně pro lékaře se specializovanou způsobilostí toto pravidlo nikde ukotveno 

není).63 Teleologickým výkladem můžeme dojít k názoru, že výkon odborného dozoru či 

dohledu vykonává jakýkoliv lékař se specializovanou způsobilostí, který je přítomen na 

pracovišti společně s neatestovaným lékařem, případně mu byl určen pro telefonické 

konzultace. Tímto lékařem samozřejmě může být i školitel, nicméně nelze předpokládat, že 

tomu tak bude vždy. Úlohu školitele ve vztahu k výkonu odborného dozoru nebo dohledu lze 

spatřovat spíše v souvislosti s kontinuálním metodologickým vedením školence (např. 

správnost provedení jednotlivých výkonů). Rovněž omezení počtu neatestovaných lékařů, 

kteří mohou být jednomu školiteli přiděleni, se jeví logičtější ve vztahu k jeho vzdělávací roli, 

než čistě k výkonu odborného dozoru či dohledu. 

 S ohledem na výše uvedené byli respondenti dotazováni, kdo obvykle nad jejich prací 

vykonává odborný dohled v rámci standardní pracovní doby, v rámci odborné stáže na jiném 

pracovišti a v rámci nočních služeb.64 Odpovědi na dané otázku shrnuje graf č.3. 

 

                                                        
 
62 § 4 ZoLP 
63 § 20 odst. 7 ZoLP 
64  Na otázky týkající se nočních služeb a odborných stáží mohli odpovědět pouze ti lékaři, kteří v době 
vyplňování dotazníku již alespoň nějaké služby či stáže absolvovali. Počet respondentů na dané otázky byl proto 
adekvátně nižší – noční služby 1009 a stáže 900. Procentuální vyjádření odpovědí je samozřejmě vztaženo vždy 
k příslušnému základu.  
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Graf č.3: Odborný dohled nad mou prací obvykle vykonává 
OBRÁZEK 3 

 

Ve zhruba 80 % případů odborný dohled při všech typech služeb vykonává školitel 

nebo jiný atestovaný lékař; v rámci této skupiny však ve více než 75 % případů dohled 

zajišťuje jiný atestovaný lékař. Školitel zajišťuje dohled nejčastěji v případě denních služeb 

(20 %). Ve zbylých cca 20 % případů zajišťuje dohled neatestovaný lékař, případně dohled 

není zajištěn vůbec. S ohledem na zjištěné lze tedy uzavřít, že hypotéza H1: Odborný 

dozor/dohled vykonává častěji jiný atestovaný lékař než školitel byla potvrzena. Ve zhruba 70 % 

zkoumaných případů (v 75 % případů, kdy je dohled zajištěn ze strany atestovaného lékaře) 

vykonává odborný dozor/dohled jiný atestovaný lékař než školitel. 

Další otázky položené v dotazníku se již týkaly změn, jež přinesla novelizace zákona 

o lékařských povoláních provedená zákonem č. 67/2017 Sb. Respondentům byl popsán 

odborný dozor a odborný dohled tak, jak jej stanovuje § 4 odst. 6 tohoto zákona, a zároveň 

byli dotázáni, zda jsou tyto podmínky na jejich pracovišti splněny ve standardní pracovní 

době a v průběhu noční služby a zda jsou splněny během odborných stáží na jiných 

odděleních. Výsledky jsou přehledně zobrazeny v následujícím grafu. 

 

 

20%

8% 7%

64%

76%

70%

6%

2%

15%

10%
13%

8%

standardní pracovní doba noční služby stáž

školitel

jiný atestovaný
lékař
jiný neatestovaný
lékař
nikdo



 

 22 

Graf č. 4: Výkon odborného dozoru a dohledu v souladu s novelou 
OBRÁZEK 4 

 

Z výsledků je patrné, že větším nedostatkům ve výkonu odborného dozoru a dohledu 

dochází mimo standardní pracovní dobu. Zatímco během denní služby je v 93 % jejich výkon 

v souladu se zákonnými požadavky, v průběhu nočních služeb je to již pouze 64 %. Pokud 

jde o situaci během odborných stáží, 36 % respondentů udává dobrý výkon odborného 

dozoru či dohledu, zatímco přibližně stejný počet konstatuje, že se situace liší dle konkrétního 

pracoviště. Zároveň nutno podotknout, že lékaři ve specializační přípravě obvykle vykonávají 

stáže pouze v rámci denních služeb (84 % dotazovaných).  

Kvalita výkonu odborného dohledu byla v rámci dotazníkového šetření respondenty 

hodnocena i z hlediska dosažitelnosti lékařů, kteří dohled vykonávají. K tomuto byly zjištěny 

následující popisné charakteristiky: 

Tabulka č. 3: Lékař vykonávající odborný dohled 
TABULKA 3 
  denní služba noční služba 
je fyzicky přítomen na pracovišti 668 615 
je k zastižení na telefonu a na žádost se osobně 
dostaví 420 279 
je k zastižení pouze na telefonu 87 99 
není k dispozici 18 16 
Celkem 1 193 1 009 
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Statistickým testem bylo zjištěno, že je existuje rozdíl v dosažitelnosti lékaře během 

denních a nočních služeb, přičemž v průběhu denních služeb je lékař vykonávající odborný 

dohled dosažitelnější.65  

Dále respondenti ze svého subjektivního pohledu hodnotili systémem známkování 

vstřícnost lékařů vykonávajících odborný dohled (1=velmi vstřícní, 5=velmi neochotní).  

Tabulka č. 4: Vstřícnost lékaře vykonávajícího odborný dohled 
TABULKA 4 

 Denní služba Noční služba 
osobní jednání telefonické jednání osobní jednání telefonické jednání 

průměr 1,93 1,96 2,20 2,16 
medián 2 2 2 2 
modus 1 1 2 2 

 

Na základě těchto výsledků můžeme konstatovat, že hypotéza H5: Dohled ze strany 

atestovaného lékaře je kvalitnější během denních služeb než během nočních služeb, byla potvrzena. Existuje 

signifikantní rozdíl mezi dosažitelností odborného dohledu během denních služeb a během 

nočních služeb, přičemž respondenty byla subjektivně jako mírně kvalitnější (vstřícnější) 

hodnocena komunikace při denních službách. 

V současné době neexistuje jednotné pravidlo, které by stanovovalo, kdy může lékař 

bez specializované způsobilosti začít sloužit noční služby. Pokud je výkon odborného dozoru 

či dohledu problematičtější právě během nich, bylo by v praxi jistě vhodné, aby tyto služby 

vykonávali lékaři, kteří již získali alespoň nějaké zkušenosti. Na druhou stranu se mnohdy 

bude narážet na personální kapacity daného zdravotnického zařízení. V odpovědi na otázku, 

kdy po nástupu do zaměstnání poprvé sloužili noční službu, uvedli respondenti následující 

(viz graf č.5). 

 

 

 

                                                        
 
65  Pro účely srovnání jednotlivých způsobů komunikace lékaře vykonávajícího odborný dohled v průběhu 
denních a nočních služeb byl zvolen test χ2 pro kontingenční tabulku. Testové kritérium bylo zjištěno ve výši χ2 
= 16,262. Na 5% hladině významnosti při 3 stupních volnosti činila kritická hodnota χ20,05 = 7,815. Vzhledem 
k tomu, že χ2 > χ20,05, zamítáme nulovou hypotézu, přijímáme alternativní hypotézu a můžeme tvrdit, že je 
signifikantní rozdíl v dosažitelnosti lékaře během denních a nočních služeb. 
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Graf č. 5: První noční služba po nástupu do zaměstnání 
OBRÁZEK 5 

 

Do jednoho roku od nástupu do zaměstnání sloužilo noční službu 70 % 

neatestovaných lékařů, z toho necelá třetina sloužit začala již bezprostředně po nástupu. 

Pouhá 3 % lékařů začala sloužit až po absolvování základního kmene. Hypotéza H3: 

Nadpoloviční většina neatestovaných lékařů slouží noční služby i před kmenem tedy byla potvrzena. Noční 

služby před absolvováním kmene sloužilo 82 % respondentů. 

Jak již bylo zmíněno výše, novelizace zákona o lékařských povoláních upřesňuje, že 

jeden školitel může vykonávat odborný dozor nad nejvýše dvěma nebo odborný dohled 

nejvýše nad třemi lékaři ve specializační přípravě. Jeden školitel pak může vykonávat 

současně odborný dozor a odborný dohled nad nejvýše třemi lékaři ve specializační přípravě. 

Zda toto odpovídá reálné situaci na pracovištích shrnuje následující tabulka. 

Tabulka č. 5: Počet školenců na jednoho školitele dle novely 
TABULKA 5 
Nemocnice/pracoviště odpovídá neodpovídá Celkem 
fakultní 232 123 355 
krajská 152 92 244 
okresní nebo oblastní 278 180 458 
jiná (soukromá ambulance apod.) 95 41 136 
Celkem 757 436 1 193 
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Požadavkům zákonné úpravy v současné době odpovídá situace na 63,4 % pracovišť. 

Statistickým testem66 byly srovnány jednotlivé typy nemocnic/pracovišť z hlediska počtu 

školitelů a bylo zjištěno, že není signifikantní rozdíl mezi typem nemocnice a dodržováním 

zákona č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon o lékařských povoláních, v oblasti počtu 

školitelů vykonávajících odborný dozor a dohled na neatestovanými lékaři. 

 

                                                        
 
66 Pro účely srovnání jednotlivých typů nemocnic/pracovišť z hlediska počtu školitelů byl zvolen test χ2 pro 
kontingenční tabulku. Testové kritérium bylo zjištěno ve výši χ2 = 4,593. Na 5% hladině významnosti při 3 
stupních volnosti činila kritická hodnota χ20,05 = 7,815. Vzhledem k tomu, že χ2 < χ20,05, přijímáme nulovou 
hypotézu, a můžeme tvrdit, že není signifikantní rozdíl mezi typem nemocnice a dodržováním zákona č. 
67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., v oblasti počtu školitelů vykonávajících odborný dozor a 
dohled na neatestovanými lékaři. 



 

 26 

2. Právní odpovědnost lékaře bez specializované způsobilosti 

Právní odpovědnost je považována za jeden z obecných mechanismů fungování 

práva 67 , jehož cílem je nejen odstranění nepříznivého dopadu protiprávního jednání 

konkrétní osoby, ale i prevence takového jednání v širším smyslu a obecně uvedení vzniklé 

situace do opětovného harmonického stavu s právem.68  

Pojetí právní odpovědnosti v současné právní teorii ovšem není zcela jednoznačné, 

kdy klíčovou otázkou je, zda odpovědnost vzniká až jako sankce za porušení primární 

povinnosti 69  nebo zda vzniká v „latentní podobě“ společně s primární povinností jako 

odpovědnost za její řádné splnění, která se „aktivizuje“, pokud k němu nedojde.70 K tomuto 

druhému pojetí se přiklání mimo jiné i současný občanský zákoník, v jehož důvodové zprávě 

je zdůrazněno, že „(…) člověk odpovídá za své jednání v plném rozsahu a odpovídá tedy především za to, 

že se chová řádně, po právu a že splní své povinnosti.“71 . Obdobně lze vnímat odpovědnost i 

v kontextu práva trestního, kdy „latentní“ hrozba sankce v podobě trestu preventivně 

odrazuje od porušení primární povinnosti. Nicméně vzhledem k tomu, že se obě výše 

popsaná pojetí z praktického hlediska spíše doplňují, není nezbytné se vůči některému z nich 

striktně vymezovat. 

Jednotlivá právní odvětví postihují nedovolené zásahy do práv člověka různým 

způsobem a liší se jak v základních paradigmatech, tak i v nástrojích právní ochrany. Zatímco 

primární funkcí soukromého práva je v tomto ohledu vyrovnání škod, smyslem trestní 

odpovědnosti je spíše ochrana právních statků a předcházení individuálnímu společensky 

nežádoucímu škodlivému jednání. Ale i zde je škoda v širokém slova smyslu, resp. hrozící 

škoda na právem chráněných zájmech jedním ze stěžejních předpokladů pro vznik 

                                                        
 
67 PELIKÁNOVÁ, Irena. Obchodní právo. 5. díl. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). Praha: 
Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-714-8, s. 21 
68 HARVÁNEK, Jaromír. Právní teorie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-
7380-458-9, str. 380 
69 Viz GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 
ISBN 978-80-7380-454-1, str. 162 „Právní odpovědnost je zvláštní forma právního vztahu, ve kterém dochází na základě 
porušení právní povinnosti ke vzniku nové právní povinnosti sankční povahy.“ 
70 VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče, str. 64. Srovnej rovněž 
DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: obecná část., 
str. 358-361 
71  Konsolidovaná verze důvodové zprávy k občanskému zákoníku, str. 47-48. Dostupné online z 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, 16.8.2018  
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odpovědnosti. Je nepochybné, že v případech, s nimiž se lze ve zdravotnictví setkat, bude 

často docházet k souběhu a vzájemné konkurenci nároků opírajících se o právní základ 

v rozdílných právních odvětvích, přičemž právě škodu v širokém slova smyslu lze chápat jako 

jejich společného jmenovatele.72  Právní odpovědnost tak bude působit komplementárně, 

s cílem zajistit její větší efektivitu zvýšením právní ochrany poškozených i citelnějším 

dopadem na rušitele právní povinnosti.73  

2.1 Předpoklady odpovědnosti 

Ke vzniku právní odpovědnosti jakožto sankce za porušení primárního právního 

vztahu je nezbytné, aby byly naplněny určité předpoklady tak, jak byly z části nastíněny výše 

a jak je vymezuje obecná teorie práva.74 Není cílem zde podat vyčerpávající teoretický rozbor 

jednotlivých prvků, ale především je zasadit do kontextu problematiky zdravotnictví za 

účelem následné analýzy skutečných či hypotetických kauz v další části práce. Přítomnost 

jednotlivých prvků je samozřejmě rovněž závislá na konkrétním druhu odpovědnosti a liší se 

i v rámci jednoho právního odvětví (viz subkapitola k občanskoprávní odpovědnosti). Pro 

správné posouzení kauzy je nutné jednotlivé předpoklady vždy vnímat v takové jejich 

kombinaci, která je pro vznik odpovědnosti v daném případě potřebná.  

2.2 Jednání  

Právní odpovědnost znamená přičítání určitého jevu vůli určité osoby, která zpravidla 

nachází výraz v jejím jednání, tedy jednání lze chápat jako projev vůle dané osoby ve vnějším 

světě.75 Aby bylo jednání právně relevantní, je nezbytné zdůraznit, že uskutečněný projev 

vůle musí být svobodný a jednání jí musí být vědomě ovládáno. To vylučuje právní 

odpovědnost osoby v situaci, kdy bylo jednání projevem neovladatelného tělesného reflexu 

nebo bylo učiněno v důsledku fyzického násilí (vis absoluta).76 

                                                        
 
72 TICHÝ, Luboš a HRÁDEK, Jiří. Deliktní právo. Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-625-8., str. 51-
74 
73 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: obecná 
část, str. 374 
74 Viz např. GERLOCH, Aleš. Teorie práva, str. 178-182 
75 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část 
76  Složitější je posoudit situaci, kdy jednání bylo učiněno pod pohrůžkou, resp. psychickým nátlakem (vis 
compulsiva). V občanském právu není takovéto jednání zdánlivé (non-negotium) jako v případě vis absoluta (§ 551 
OZ), ale je stiženo relativní neplatností (§ 587 OZ). Pro úspěšnost námitky relativní neplatnosti je nezbytné, aby 



 

 28 

Právní teorie v rámci pojmu jednání rozlišuje mezi konáním a opomenutím 

(nekonáním). V případě konání jakožto aktivního projevu vůle lze říci, že konající sleduje svůj 

vlastní zájem, kterým vytvořil nebezpečí pro třetí osobu a odpovídá za ně. Aby bylo právně 

relevantní opomenutí, musí se jednat o nerespektování povinnosti konat, tedy cílené zdržení 

se vyžadovaného projevu vůle.77  Opomenutí tedy nelze chápat jako protiklad ke konání. 

Z hlediska právní odpovědnosti je zásadním relevantním kritériem pro rozlišování konání a 

opomenutí příspěvek k nebezpečí (tj. ke vzniku škody či újmy). Jednání zvyšující nebezpečí 

lze považovat za konání a jednání nebezpečí nezvyšující za nekonání (opomenutí). 78 

K tomuto viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.9.1997 „Trestný čin ublížení na zdraví 

podle § 224 tr. zák. (§ 143 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, dále „TrZ“) lze spáchat z 

hlediska jednání jako znaku objektivní stránky jeho skutkové podstaty jak konáním, tak i opomenutím ve smyslu 

ustanovení § 89 odst. 2 tr. zák. (§ 112 TrZ). Např. opomenutím lékaře, záležejícím v nedostatečném vyšetření 

poškozeného, který zemřel na následky zranění, jež v důsledku tohoto pochybení v poskytnuté péči nebylo zjištěno 
a léčeno.“79 

Pokud má být jednání chápáno jako jeden z nezbytných předpokladů vzniku 

odpovědnosti ve smyslu povinnosti k náhradě škody, musí jít o jednání protiprávní. 80 

Protiprávnost jakožto určitý etický základ odpovědnosti je soudní praxí definována jako „(…) 

objektivně vzniklý rozpor mezi tím, jak fyzická či právnická osoba skutečně jednala (případně opomenula 

jednat), a tím, jak jednat měla, aby dostála povinnosti ukládané jí právním předpisem či jinou právní 

skutečností.“ 81  Jak je zřejmé, je zde protiprávnost vztažena k jednání, nicméně v souladu 

s českou tradicí lze za protiprávní považovat i určité události nebo stavy, jež jsou v rozporu 

s právem, což může hrát roli především ve vztahu k objektivní odpovědnosti. 82  Na 

                                                        
 
byla daná pohrůžka protiprávní a takové intenzity, aby odůvodnila projev jiné než svobodné vůle. Zároveň musí 
existovat příčinná souvislost mezi pohrůžkou a projevem vůle. Z hlediska trestněprávní odpovědnosti se v 
případě jednání pod vis compulsiva bude jednat o případ krajní nouze, tedy o jednu z okolností vylučujících 
protiprávnost činu (§ 28 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník)   
77 Obecná vs. zvláštní povinnost konat v trestním právu 
78 Srov. TICHÝ, Luboš a HRÁDEK, Jiří. Deliktní právo, str. 83-86. Ten, kdo činí něco jiného, než by měl, nekoná 
s ohledem na to, co měl podniknout. Ten, kdo nečiní vůbec nic nebo nic nebezpečného, odpovídá za svoje 
nekonání jen tehdy, porušuje-li svou povinnost ke konání a zároveň existuje možnost odstranění následku.  
79 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.9.1997, sp. zn. 2 Tzn 72/97, dále viz kapitola 4.1  
80 ELISCHER, David. Protiprávnost – co je jejím zdrojem v soukromém právu? Časopis pro právní vědu a praxi, 
2016, roč. XXIV, č. 4, str. 501-526. ISSN 1210-9126, str. 502 
81 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 7. 2001, sp. zn. 25 Cdo 2264/2000; citováno dle VALUŠ, 
Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče, str. 69  
82  GERLOCH, Aleš. Teorie práva, str. 181 
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protiprávnost je teorií nahlíženo jako na jednu z objektivních podmínek vzniku povinnosti 

k náhradě škody a je v českém právním prostoru důsledně odlišována od zavinění jakožto 

prvku subjektivního.83  

Protiprávní jednání je tedy takové, které spočívá či vede k porušení určité právně 

závazné povinnosti. Zde najdeme jeden z dělicích prvků mezi občanskoprávním a 

trestněprávním pojetím odpovědnosti. Z pohledu občanského práva je pro vznik 

odpovědnosti relevantní, zda došlo k porušení povinnosti stanovené smlouvou nebo 

povinnosti zákonné. Zatímco v případě porušení zákonné povinnosti je vyžadováno zavinění, 

které občanský zákoník v § 2911 presumuje ve formě nevědomé nedbalosti, smluvní 

odpovědnost je odpovědností objektivní.84  Pro vznik trestněprávní odpovědnosti naopak 

nemá toto rozlišení většího významu.  

Obě právní odvětví naopak shodně v problematice zdravotnictví přikládají největší 

význam protiprávnímu jednání představovanému porušením povinnosti postupovat lege 

artis.85 Pojem lex artis je v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb obecně chápán jako 

určitý profesní standard86, resp. náležitá odborná úroveň.87 Zároveň je ale nepochybné, že se 

jedná o neurčitý právní pojem, který je vykládán ad hoc při posuzování konkrétního případu 

soudem. 88  Zatím asi nejvýstižněji se k porušení povinnosti postupovat lege artis vyjádřil 

Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 22.3.2005, v němž uvádí, že „v trestněprávní nauce se běžně 

považuje za porušení lege artis, pokud lékař při výkonu svého povolání nedodrží rámec pravidel vědy a 

medicínských postupů, a to v mezích daných rozsahem svých úkolů podle pracovního zařazení, konkrétních 

podmínek a objektivních možností.(…) chyba v diagnóze sama o sobě ještě nemusí mít charakter nedbalosti, 

ani jednání non lege artis. Může tomu tak být v případě, že je nesprávná diagnóza důsledkem závažného 

porušení postupu pro její určování, například v případě bezdůvodného nevyužití dostupných diagnostických 

                                                        
 
83 ELISCHER, David. Protiprávnost – co je jejím zdrojem v soukromém právu?, str. 526  
84 Blíže viz DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 
obecná část, str. 368-371 
85 Samozřejmě se nejedná o jediný typ protiprávního jednání, jehož se lékař při výkonu povolání může dopustit. 
Například může dojít k porušení povinnosti poskytovat zdravotní péči na základě informovaného souhlasu 
pacienta, k uvedení nepravdivých údajů ve zdravotnické dokumentaci, porušení povinné mlčenlivosti apod. 
Obdobou k pojmu lex artis je v občanském zákoníku péče řádného odborníka, srovnej ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, 
Jan, FIALA, Josef, a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek VI (§ 2521 až 3081), str. 198 
86 Čl. 4 Úmluvy o biomedicíně 
87 § 28 odst. 2 ZoZS. Náležitou odbornou úrovní se rozumí viz § 4 odst. 5 ZoZS 
88 ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo, str. 265 
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metod. Postup lékaře je ovšem nutno hodnotit tzv. ex ante, tj. na základě informací, které měl lékař v době 

rozhodování k dispozici.“89 Ve svém rozsudku ze dne 25.2.2016 pak Nejvyšší soud doplňuje, že 

„(…) o postup non lege artis jde i v případě, že sice postup při ošetření byl zvolen správně, ale provedení bylo 

chybné. Je tedy třeba hodnotit celkový výkon ve vztahu k následku, o jehož odškodění se jedná.“ 90 

Problematika posuzování, zda bylo postupováno lege artis je velmi komplexní záležitostí, 

kterou by bylo nepochybně možné rozebrat z řady různých hledisek.91 Z pohledu postavení 

neatestovaného lékaře, který se logicky vzato v důsledku relativní nezkušenosti může postupu 

non lege artis dopustit snáze, bude pro vyvození odpovědnosti zásadní právě posouzení situace 

ve výše zmíněném kontextu pracovního zařazení, konkrétních podmínek a objektivních 

možností. Zároveň je ale třeba uvážit, že v každém případě reaguje lidský organismus na 

léčbu individuálně, a i správně zvolený postup v sobě nese určité riziko komplikací, a tedy 

nutně negarantuje příznivý výsledek léčby.   

V tomto ohledu hraje po právní stránce klíčovou roli tzv. informovaný souhlas, 

v rámci něhož má být pacient s možnými riziky seznámen, aby se následně mohl 

„kvalifikovaně“ rozhodnout, zda danou léčbu podstoupí či nikoliv. 92 Informovaný souhlas je 

projevem ústavního principu nedotknutelnosti integrity osobnosti člověka a z toho vyplývající 

zásady svobodného rozhodování v otázkách péče o vlastní zdraví a jako takový je primárním 

právním důvodem opravňujícím lékaře k provedení zákroku.93  

V praxi samozřejmě mohou nastat situace, kdy souhlas pacienta se zákrokem nelze 

získat, například proto, že je v bezvědomí ve stavu bezprostředního ohrožení života. Aby 

jednání lékaře poskytujícího neodkladnou péči nebylo protiprávní, využil zákonodárce 

institutu krajní nouze jako jedné z okolností protiprávnost vylučující. Takto explicitně 

§ 99 OZ stanovuje, že „je-li život člověka v náhlém a patrném nebezpečí a nelze-li souhlas ve stavu nouze 

                                                        
 
89 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.3.2005, sp. zn. 7 Tdo 219/2005 
90 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.2.2016, sp. zn. 25 Cdo 878/2014 
91 Srov. např. ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo, str. 263-294; MACH Jan a 
STOLÍNOVÁ, Jitka. Právní odpovědnost v medicíně, str. 159-171 nebo PTÁČEK, Radek, BARTŮNĚK Petr a 
MACH Jan. Lege artis v medicíně. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-5126-9 
92 Blíže viz např. ŠUSTEK, Petr a HOLČAPEK, Tomáš. Informovaný souhlas. Teorie a praxe informovaého souhlasu ve 
zdravotnictví. Praha: Wolters Kluwer, 2007. ISBN 978-80-7357-268-6 
93 Srov. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 18.5.2001, sp. zn. IV. ÚS 639/2000. Opět se nejedná o jediný 
právní důvod, viz například povinné léčení infekčních onemocnění dle zákona č. 258/2000, o ochraně 
veřejného zdraví.    
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získat ani v jiné než stanovené formě, lze okamžitě zakročit, pokud to je ve prospěch zdraví dotčené osoby 

nezbytné.“  

Za trestněprávní obdobu informovaného souhlasu by pak largo sensu bylo možné 

považovat § 30 TrZ stanovující svolení poškozeného jako jednu z okolností vylučujících 

protiprávnost činu, kdy ustanovení třetího odstavce explicitně pamatuje na svolení k 

lékařským zákrokům, které jsou v době činu v souladu s právním řádem a poznatky lékařské 

vědy a praxe.  

Z hlediska zdravotnické praxe má v kontextu okolností vylučujících protiprávnost 

význam ještě právní úprava tzv. přípustného rizika, jejímž smyslem je umožnit zejména 

vědecký a technický pokrok, který je vždy s určitým rizikem spojen. V širším smyslu je však 

s určitou mírou rizika spjat i jakýkoliv lékařský zákrok. Pokud se přes lege artis provedený 

zákrok toto riziko naplní, není to zpravidla důvodem ke vzniku právní odpovědnosti.94    

2.3 Škodlivý následek  

Dalším základním předpokladem pro založení právní odpovědnosti je vznik 

škodlivého následku jakožto porušení nebo ohrožení právem chráněných hodnot. 95 

Občanské i trestní právo poskytují ochranu jak majetkovým, tak osobnostním právům 

člověka. Jakákoliv nepříznivá změna na těchto právních statcích představuje z právního 

hlediska škodu, která tedy může nabývat materiální či imateriální podoby.96 

Materiální škoda představuje újmu na majetku v podobě jeho zmenšení (skutečná 

škoda) nebo jeho nezvětšení (ušlý zisk) a je relativně objektivně ocenitelná na základě tržních 

kritérií, v rámci zdravotnictví ji mohou představovat jak běžné věcné škody, tak například 

náklady spojené s péčí o zdraví (§ 2960 OZ) či náklady pohřbu (§ 2961 OZ). Naproti tomu 

imateriální škoda, pro niž občanské právo preferuje termín újma, představuje zásah do 

hodnotových obsahů lidského života, které charakterizuje jejich nepřenositelnost a obtížné 

vyjádření v penězích.97 

                                                        
 
94 Blíže viz ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo, str. 342-344 
95 Specifickým případem jsou trestné činy, které lze spáchat jen opomenutím (neposkytnutí pomoci). 
96 DEUTSCH, Erwin a AHRENS, Hans-Jürgen. Deliktsrecht. München: Vahlen, 2014. ISBN 978-3800647583., 
str. 209 
97 TICHÝ, Luboš a HRÁDEK, Jiří. Deliktní právo, str. 96 



 

 32 

Tato imateriální škoda je v rámci zdravotnictví představována především újmou na 

životě či zdraví pacienta, ať už se jedná o zhoršení jeho zdravotního stavu nebo jeho případné 

nezlepšení tam, kde mohlo být legitimně očekáváno. Vždy je ale pro účely odškodnění 

nezbytné od sebe oddělit újmu způsobenou konkrétním protiprávním jednáním od následků, 

které by nastaly i bez něj, např. jako přirozený důsledek biologických procesů probíhajících 

v lidském organismu. 98  Z hlediska dokazování zde proto bude naprosto klíčová úloha 

soudního znalce. 

Specifickým druhem újmy, která v sobě kombinuje majetkové i nemajetkové aspekty, 

je v rámci zdravotnictví újma způsobená nechtěným početím a nechtěným dítětem (tzv. 

Wrongful Conception, Wrongful Birth a Wrongful Life). Narození dítěte s vrozenou vadou je 

posuzováno jako újma vzniklá v důsledku zmaření smlouvy o zabránění narození dítěte 

uzavřené s rodiči, a de facto tedy porušení svobody rozhodování rodičů.99 Zda může být 

samotné narození, resp. život, považováno za újmu (Wrongful Life) je nicméně kontroverzní 

otázkou se značným etickým rozměrem. Jiným specifickým druhem újmy, který je možno 

nalézt především v rozhodovací praxi zahraničních soudů, je pak ztráta naděje na zlepšení 

zdravotního stavu či uzdravení (Loss of Chance).100      

2.4 Kauzalita a přičítání 

Aby bylo možné vzniklý škodlivý následek bezpečně přičíst (protiprávnímu) jednání 

určité osoby, musí mezi oběma skutečnostmi existovat vztah příčinné souvislosti. Při 

posuzování konkrétního případu nás tedy především bude zajímat, zda určité jednání nebo 

určitá věc mohla být skutečnou příčinou škody, tedy po teoretické stránce, zda zde existuje 

vztah faktické či přirozené kauzality. Vzhledem k tomu, že ke vzniku škodlivého následku po 

skutkové stránce většinou vede celá řada příčin101, je zároveň nezbytné z nich izolovat pouze 

                                                        
 
98 ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo, str. 317 a 334 
99 TICHÝ, Luboš a HRÁDEK, Jiří. Deliktní právo, str. 107-109 
100 K obojímu blíže viz např. VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče, 
str. 77-87 
101 V daném kontextu této neomezené kauzality se nabízí paralela s tzv. efektem motýlího křídla (Butterfly Effect) 
užívaného v teorii chaosu. V hypotetickém příkladu je zde nastíněno, že vznik a průběh tornáda může být 
ovlivněn pohybem motýlích křídel na opačném konci světa o několik týdnů dříve. 
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ty, které jsou relevantní i v právním smyslu, především s ohledem na působnost konkrétních 

právních norem.102 

Pro účely posouzení kauzálního nexu po faktické i právní stránce vznikla celá řada 

teorií, z nichž každá má své výhody i nevýhody a je vhodná pro určitý typ případů.103 Pro 

určení faktické kauzality je teorií i soudní praxí nejčastěji využívaná tzv. teorie podmínky 

(conditio sine qua non, příp. but-for test). Stručně řečeno je cílem nalézt odpověď na otázku, zda 

by následek nastal i při absenci jednání104 (příp. jiného vlivu) – pokud ano, pak jednání není 

nutnou podmínkou (nebo jednou z nutných podmínek).105 Dobře je tato teorie ilustrována na 

případu Barnett v. Chelsea and Kensigton Hospital Management Committee106, v němž 

lékař z nedbalosti neprohlédl tři noční hlídače stěžující si na bolest žaludku. Jeden z mužů 

krátce nato zemřel, přičemž vyšlo najevo, že se jednalo o otravu arsenikem. Otázkou bylo, 

zda by muž přežil, pokud by mu byla poskytnuta náležitá péče. V daném případě soud 

rozhodl, že by nebylo možné muže zachránit, ani pokud by lékař postupoval lege artis, protože 

by v tak krátkém časovém horizontu nebylo možné sehnat odpovídající protilék.  

Jak už bylo zmíněno výše, pokud bychom při zkoumání kauzality aplikovali výhradně 

teorii podmínky, mohlo by se stát, že získáme téměř „nekonečný“ řetězec příčin. Zatímco 

trestní právo se s danou situací vyrovná prostřednictvím zásady umělé izolace jevů a 

korektivu v podobě zavinění107,  v civilní praxi je tato situace řešena obvykle uplatněním 

určitých normativních kritérií, jako je ochranný účel normy, adekvátnost a bezprostřednost 

příčiny či předvídatelnost újmy. Z roviny skutkového zkoumání se tak přesouváme do roviny 

                                                        
 
102 ACHOUR, Gabriel a Martin PELIKÁN. Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích. 
Ostrava: Key Publishing, 2015. ISBN 978-80-7418-231-0, str. 133-134 
103 Srov. např. DOLEŽAL, Adam a DOLEŽAL, Tomáš. Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní 
spory 
104 Jednání v podobě opomenutí je kauzální pro určitý následek jenom tehdy, jestliže povinné jednání by bylo 
bývalo zabránilo vzniku škodlivého následku. Srov. TICHÝ, Luboš a HRÁDEK, Jiří. Deliktní právo, str. 135 
105 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. 5 Tdo 912/2011 „Základem příčinného vztahu 
je teorie podmínky (conditio sine qua non), podle níž je příčinou každý jev, bez něhož by jiný jev vůbec nenastal, anebo nenastal 
způsobem, jakým nastal (…).“  
106 Barnett v Chelsea and Kensington Hospital Management Committee, [1969] 1 QB 428. 
107 V trestním právu se musí zavinění vztahovat na všechny aspekty skutkové podstaty, včetně následku. Vývoj 
příčinné souvislosti pak musí být zahrnut zaviněním alespoň v hrubých rysech. JELÍNEK, Jiří. Trestní právo 
hmotné: obecná část, zvláštní část, str. 193. K zavinění blíže viz subkapitola 2.1.4 
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právní a hledáme odpověď na otázku, zda „existuje určitý princip, který vylučuje, abychom Y 

považovali za následek X z právních důvodů?“108 

Toto právní pojetí kauzality jakožto souhrnu normativních kritérií přičitatelnosti nám 

tedy pomáhá stanovit právně relevantní příčinu vzniku škodlivého následku a tím de facto 

stanovit rozsah odpovědnosti. V české civilní soudní praxi se v tomto kontextu běžně 

uplatňuje tzv. teorie adekvátní příčinné souvislosti (adequacy of causation). Tato teorie vychází 

z principu předvídatelnosti následku, kdy škůdci lze přičítat jen takové příčiny, které podle 

obecných zkušeností, přirozeného chodu věcí a obecně vžitých představ skutečně vedou ke 

vzniku škodlivého následku.109 Na tomto místě je nutné upozornit, že tato teorie se z logiky 

věci nebude týkat případů objektivní odpovědnosti, vzhledem k tomu, že do právních 

předpisů, které ji upravují, lze zahrnout i nepravděpodobné případy škod. Adekvátnost 

kauzality je zároveň nutné posuzovat ex ante z hlediska škůdce.110 

Dalším užívaným normativním kritériem je ochranný účel normy, který je 

uplatnitelný v případech subjektivní i objektivní právní odpovědnosti. Smluvní povinnosti i 

zákonné normy upravující odpovědnost slouží k ochraně pouze určitých zájmů, které jsou 

v těchto normách buď přímo vyjádřeny, nebo je lze teleologickým výkladem dovodit. Ve 

sporech mezi lékařem a pacientem byla tato teorie aplikována například v případech 

nepovedeného přerušení těhotenství či nepovedené sterilizace.111  

Z medicínskoprávního hlediska je rovněž důležité kritérium tzv. běžných životních 

rizik a zejména pak predispozice poškozeného. V tomto ohledu právní teorie uvádí, že 

poškozeného je nutné brát takového jaký je (srov. doktrínu eggshell skull uplatňovanou 

především v common law). Pokud tedy v důsledku protiprávního jednání dojde k újmě na 

zdraví u člověka, jenž je v dlouhodobě špatném zdravotním stavu, zůstane kauzalita 

                                                        
 
108 HART, Herbert L. A. a HONORE, Tony. Causation in the law. New York: Oxford University Press, 1985. 
ISBN 978-0198254744, str. 110 cit. dle DOLEŽAL, Adam a DOLEŽAL, Tomáš. Kauzalita v civilním právu se 
zaměřením na medicínskoprávní spory, str. 63 
109 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3.9.2013, sp. zn.28 Cdo 3620/2012: „(…) Podle této teorie je příčinná 
souvislost dána tehdy, jestliže je škoda podle obecné povahy, obvyklého chodu věcí a zkušeností adekvátním důsledkem protiprávního 
úkonu nebo škodní události. Současně se musí prokázat, že škoda by nebyla nastala bez této příčiny.“   
110 TICHÝ, Luboš a HRÁDEK, Jiří. Deliktní právo, str. 145-147 
111 DOLEŽAL, Adam a DOLEŽAL, Tomáš. Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory, str. 
101 
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zachována, škůdce nicméně bude odpovídat pouze za způsobené zhoršení zdravotního stavu 

poškozeného.112 

Specifikum zkoumání kauzality z pohledu zdravotnického práva spočívá v samotné 

povaze člověka jakožto složitého biologického organismu, kdy je mnohdy mimořádně obtížné 

určit, které z probíhajících procesů uvnitř lidského těla jsou důsledkem zásahu lékaře a které 

probíhají přirozeně (byť například v důsledku nemoci či zranění). Zároveň je běžné, že 

následek je způsoben několika relevantními příčinami, ať už se jedná o faktory životního či 

společenského prostředí člověka, již zmíněné predispozice nebo pochybení na straně 

zdravotnických pracovníků.113 V takovém případě je nezbytné zohlednit velikost jejich vlivu 

a bezprostřednost jejich působení ve vztahu k danému následku.114  

Situaci dále komplikuje skutečnost, že česká soudní praxe vyžaduje prokázání faktické 

kauzality na úrovni praktické jistoty, což je v oblasti zdravotnického práva mimořádně 

obtížné až nemožné. O korekci tohoto stavu se zasadil i Ústavní soud ČR, který ve svém 

usnesení ze dne 12. 8. 2008 uzavřel, že „vzhledem k tomu, že pojem příčinná souvislost není právními 

předpisy v ČR jinak definován, nic nebrání judikatuře českých soudů, aby požadavek ‚stoprocentně‘ prokazované 

příčinné souvislosti přehodnotila a přijala adekvátnější a realističtější výklad ‚způsobení škody‘, který by 

vyrovnával slabší postavení poškozených.“115  

2.5 Zavinění 

Zavinění, definované právní teorií jako „vnitřní psychický vztah delikventa k jednání a 

následku“116 je jedinou subjektivní podmínkou pro vznik právní odpovědnosti. Tradičně se 

v rámci zavinění rozlišuje složka rozumová (rozpoznávací) a volní (ovládací), přičemž jejich 

konkrétní obsah se následně odráží v jednotlivých formách zavinění. Podle přítomnosti složky 

                                                        
 
112 ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo, str. 317-318 a 334-335 
113 Srov. usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08 
114 HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 
ISBN 978-80-7357-643-1, str. 36. Jedná se o tzv. stupňování či gradaci příčinné souvislosti, srov. např. usnesení 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 11. 2010 3 Tdo 777/2010: „Zejména u trestných činů ublížení na zdraví podle § 224 
tr. zák. bývá každý následek zpravidla výsledkem více příčin, přičemž příčinou následku je každé jednání, bez kterého by následek 
nenastal. Určitá skutečnost (okolnost) neztrácí svůj charakter příčiny jen proto, že mimo ni byl následek způsoben ještě dalšími 
příčinami (okolnostmi, podmínkami). To znamená, že příčinná souvislost mezi jednáním pachatele a následkem se nepřerušuje, 
jestliže k jednání pachatele přistoupí ještě další skutečnost, jež spolupůsobí ke vzniku následku. To ovšem platí pouze za předpokladu, 
že jednání pachatele zůstává takovou skutečností, bez níž by k následku nebylo došlo (…).“  
115 Cit. usnesení (poznámka č. 113)   
116 GERLOCH, Aleš. Teorie práva, str. 180 
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volní ve vztahu k následku můžeme rozlišit mezi úmyslem a nedbalostí, kdy v druhém 

případě jednající osoba škodlivý následek způsobit nechce a ani s ním není srozuměna. 

Obdobně lze dále rozlišit mezi úmyslem přímým (dolus directus), kdy si je jednající vědom 

protiprávnosti svého jednání117 a škodlivý následek způsobit chce, a úmyslem nepřímým (dolus 

eventualis), kdy je s případným vznikem škodlivého následku srozuměn. Podle přítomnosti 

složky rozumové pak můžeme rozlišit mezi nedbalostí vědomou (culpa luxuria) a nevědomou 

(culpa negligentia). Ve vědomé nedbalosti jedná ten, kdo si uvědomuje protiprávnost svého 

jednání, ale bez přiměřených důvodů spoléhá, že jím škodlivý následek nezpůsobí. Naopak 

při zavinění z nevědomé nedbalosti si jednající není vědom toho, že jedná protiprávně, ač si 

toho vzhledem k osobním poměrům a okolnostem být vědom měl a mohl.118 

V kontextu zdravotnického práva lze s poměrně velkou dávkou jistoty předpokládat, 

že úmyslné škodlivé jednání bude spíše výjimečnou záležitostí. Daleko častěji lze očekávat 

jednání nedbalostní, a to zejména z nedbalosti nevědomé vzniklé z „provozních“ pochybení 

jako například přehlédnutí některého pacientova příznaku nebo opomenutí provést zápis o 

podání léku do zdravotnické dokumentace.119 Rozlišení jednání úmyslného a nedbalostního 

bude samozřejmě klíčové především při vyvozování trestněprávní odpovědnosti, kdy právě 

forma zavinění může být odlišovacím kritériem mezi jednotlivými skutkovými podstatami 

trestných činů.120  

V případě občanskoprávní odpovědnosti je z hlediska zavinění nutno rozlišovat mezi 

odpovědností smluvní a mimosmluvní (zákonnou). 121  V prvním případě je odpovědnost 

založena objektivně, tedy i bez zavinění, pouze s úzce vymezenými možnostmi liberace.122 

V druhém případě občanský zákoník presumuje v § 2911 jednání v nedbalosti. Z hlediska 

vzniku občanskoprávní odpovědnosti se tedy zavinění nejeví jako její stěžejní prvek.123  

                                                        
 
117 Protiprávnost jednání definuje trestní právo v § 15 TrZ jako porušení nebo ohrožení zájmu chráněného 
trestním zákonem. V občanském právu takto striktní vymezení chybí, nicméně lze jej dovodit z judikatury, kdy 
např. Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 28. 11. 2011, sp. zn. Cdo 3550/2009 definuje „(…) úmysl tak, 
že škůdce věděl, že svým jednáním může škodu způsobit a také ji způsobit chtěl (…).“ Protiprávnost jednání je zde vztažena 
ke vzniku škody.  
118 Blíže viz JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část, str. 229 a násl. 
119 ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo, str. 335-336 
120 Typicky rozlišení mezí trestným činem vraždy dle § 140 TrZ a usmrcení z nedbalosti dle § 143 TrZ 
121 Blíže viz subkapitola 3.1 
122 Viz § 2913 OZ 
123 ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo, str. 320 
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Při posuzování toho, jaké jednání lze již považovat za nedbalé, využívá právní nauka 

i praxe měřítko zachování potřebné míry opatrnosti. Tato míra opatrnosti je pak vymezována 

jednak objektivně zvláštními předpisy, uznávanými pravidly oboru (lex artis) či případně 

„obecně uznávanými zásadami rozumné opatrnosti“124 a jednak subjektivně, kdy budeme 

posuzovat osobní možnosti a schopnosti jednotlivce v dané situaci. „Nedbalostně tedy jedná ten, 

kdo nedodržuje míru opatrnosti, ke které je v rámci okolností povinen (objektivní hledisko) a podle svých možností 

schopen (subjektivní hledisko).“125 Objektivní hledisko potřebné míry opatrnosti tedy úzce souvisí 

s protiprávností daného jednání, byť tyto dvě kategorie nelze zaměňovat.126  

V rámci zdravotnického práva, a tím spíše v případě posuzování, zda jednal nedbale 

neatestovaný lékař, bude bezpochyby hrát klíčovou roli výše popsané subjektivní hledisko, 

tedy osobní možnosti a poměry konkrétní osoby v konkrétní situaci.127 Bude tedy na uvážení 

soudu mj. i na základě znaleckých zkoumání vyhodnotit, kterými znalostmi, schopnostmi a 

dovednostmi by měl lékař s určitou úrovní vzdělání a délkou praxe disponovat. 

2.6 Odpovědný subjekt – odpovědnost za třetí osobu 

Jak je ze zaměření této práce zřejmé, bude pozornost soustředěna na případy, v nichž 

je odpovědným subjektem lékař bez specializované způsobilosti, u něhož předpokládáme 

deliktní způsobilost. 128  Na tomto místě je nicméně nutné zdůraznit, že s ohledem na 

konkrétní typ právní odpovědnosti mohou nastat situace, kdy neatestovaný lékař jako 

primární „delikvent“ nebude jediným odpovědným subjektem nebo jím dokonce nebude 

vůbec.  

Připomeňme, že vztah mezi pacientem a poskytovatelem zdravotních služeb je 

v převážné většině případů založen smlouvou, a tedy je soukromoprávního charakteru. 

Poskytovatelem zdravotních služeb přitom může být fyzická osoba (zejména lékař), ale častěji 

                                                        
 
124 Srov. např. § 4, odst. 1 OZ „Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s 
běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.“ 
125 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část, str. 237 
126 Blíže viz např. HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech, str. 38 
127 Viz i např. článek 4:102, odst. 1 Principů evropského deliktního práva (PETL) „The required standard of conduct 
is that of the reasonable person in the circumstances, and depends, in particular, on (…) the expertise to be expected of a person 
carrying it on (…)“ Dostupné online z http://civil.udg.edu/php/biblioteca/items/283/PETL.pdf, 16.8.2018 
128 Pro vznik deliktní způsobilosti u fyzické osoby musí být obecně splněna podmínka věku (což u neatestovaného 
lékaře bezpochyby bude) a psychického stavu osoby v době spáchání deliktu, tedy její příčetnosti. GERLOCH, 
Aleš. Teorie práva, str. 180 
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se bude jednat o osobu právnickou (ať už příspěvkovou organizaci nebo obchodní společnost). 

Občanskoprávní odpovědnost vůči pacientovi tak vzniká především poskytovateli 

zdravotních služeb, který je odpovědný i za osoby plnící za něj jeho povinnosti. Neatestovaný 

lékař bude vůči poskytovateli zdravotních služeb nejčastěji v zaměstnaneckém poměru, a tedy 

případně ve vztahu zakládajícím pracovněprávní odpovědnost. S výjimkou excesů z plnění 

pracovních povinností dosud ovšem nepanuje jednotný názor na to, zda může společně 

s poskytovatelem odpovídat pacientovi přímo i jeho zaměstnanec; současná právní úprava 

tuto variantu nevylučuje.129  

Vzhledem ke specifickému postavení neatestovaného lékaře, který velkou část činností 

smí vykonávat pouze pod odborným dozorem či dohledem, přichází v úvahu i 

„spoluodpovědnost“ atestovaného lékaře, který dozor či dohled vykonává – v krajním 

případě si lze představit i situaci, že může být soudem shledán odpovědným i pouze tento 

lékař. V tomto kontextu lze s ohledem na pracovněprávní vztahy nadřízenosti a podřízenosti 

teoreticky dovozovat i například odpovědnost primáře, který má v konečném důsledku na 

starosti chod celého oddělení a organizace práce na něm.130 Porušení povinnosti vedoucí ke 

vzniku odpovědnosti zde tedy může spočívat i v nedostatečném instruování, kontrole a 

dohledu. Tyto vztahy budou podrobněji rozebrány v následujících kapitolách věnovaných 

jednotlivým druhům odpovědnosti.131 

  

                                                        
 
129 ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo, str. 298-299. Blíže viz kapitola 3.1 
130 Viz subkapitola 5.2.4 
131MACH Jan a STOLÍNOVÁ, Jitka. Právní odpovědnost v medicíně, str. 177-178, 184-187 
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3. Soukromoprávní odpovědnost 

Jak již bylo zmíněno, je vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem 

soukromoprávního charakteru nejčastěji založeném na smlouvě o péči o zdraví dle § 2636 

odst. 1 občanského zákoníku, podle něhož se „poskytovatel vůči příkazci zavazuje pečovat v rámci 

svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného (…)“. Bez tohoto smluvního základu může 

být zdravotní péče poskytována zejména v urgentních situacích, kdy je pacient například 

v bezvědomí, a tedy neschopen projevu vůle, anebo v případech, kdy se pacient léčbě ze 

zákona podrobit musí (např. opatření proti šíření infekčních onemocnění podle zák. 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nebo institut ochranného léčení dle trestního 

zákoníku). Nicméně i v těchto případech k poskytování zdravotních služeb dochází (byť na 

základě zákona a nikoliv smlouvy) a vzniklý vztah je tedy možné zkoumat i soukromoprávní 

optikou.132 

3.1 Občanskoprávní odpovědnost 

Z pohledu zaměření této práce je v případě občanskoprávní odpovědnosti důležitá 

role poskytovatele zdravotních služeb, protože jak plyne z dikce zákona, bude v největší 

množině případů pacientovi smluvně zavázán on. Vzhledem k tomu, že jednou z podmínek 

pro udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb fyzické osobě je dle ustanovení § 16 

odst. 1 zákona o zdravotních službách způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického 

povolání, je zřejmé, že lékař bez specializované způsobilosti se v roli poskytovatele 

zdravotních služeb v drtivé většině případů nacházet nebude.133 Standardně bude tento lékař 

zaměstnancem poskytovatele, jemuž nepochybně vůči lékaři budou vznikat práva a 

povinnosti plynoucí z pracovněprávního nebo obdobného vztahu. Přesto nelze 

občanskoprávní odpovědnost neatestovaného lékaře bez dalšího vyloučit. Současná právní 

úprava totiž v § 2914 OZ společnou občanskoprávní odpovědnost poskytovatele a jeho 

                                                        
 
132 ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo, str. 38-41 
133 Neuvažujeme případy, kdy by neatestovaný lékař pro svou činnost ustanovil odborného zástupce dle § 14 
ZoZS, protože v daném případě by se již nejednalo o odpovědnost vzniklou při výkonu lékařského povolání, ale 
o odpovědnost vyplývající z podnikatelské činnosti dotyčné osoby 
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zaměstnance výslovně nevylučuje134, přičemž v rámci nauky na toto téma dosud nepanuje 

jednotný názor.135 V zásadě se lze na jedné straně setkat s přístupem zastávajícím přímou 

odpovědnost zaměstnance vůči poškozenému, kdy je na rozhodnutí poškozeného, zda nárok 

uplatní vůči poskytovateli nebo zaměstnanci136. Na druhé straně stojí názor, že takováto 

neomezená přímá odpovědnost by popírala ochranný smysl ustanovení zákoníku práce.137 

Vzhledem k tomu, že tento rozpor dosud zůstává soudní praxí nevyjasněn a že výše náhrady 

škody v případě přímé odpovědnosti by pro lékaře mohla znamenat neúnosnou finanční 

zátěž138, je na místě se v rámci této práce občanskoprávní odpovědností alespoň ve stručnosti 

rovněž zabývat. 

Jak již bylo naznačeno výše, je občanskoprávní odpovědnost často ztotožňována 

s povinností k náhradě škody (resp. újmy) jakožto sankcí za její způsobení.139 Cílem náhrady 

škody je přitom obnova postavení poškozeného – po poskytnutí náhrady by se tedy poškozený 

měl nacházet ve stejné pozici, v níž by byl, kdyby ke škodě nedošlo. Škodu lze předně nahradit 

uvedením do předešlého stavu (restitutio in integrum) a pokud to není možné, pak poskytnutím 

peněžité náhrady.140 Protože v případě vzniku újmy na zdraví nebude uvedení do předešlého 

stavu vždy dost dobře možné, resp. i v případě, že se podaří, bude spjato s časovým obdobím, 

po něž byl zdravotní stav poškozeného zhoršen, požaduje pro tento typ náhrady nemajetkové 

                                                        
 
134 Na rozdíl od právní úpravy předchozí, kdy zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v § 420 odst. 2 výslovně 
uváděl, že „Škoda je způsobena právnickou osobou anebo fyzickou osobou, když byla způsobena při jejich činnosti těmi, které k této 
činnosti použili. Tyto osoby samy za škodu takto způsobenou podle tohoto zákona neodpovídají;(…)“ 
135  Srov. např. BĚLINA, Miroslav. Škoda způsobená zaměstnancem a jeho (ne)odpovědnost vůči třetím 
osobám. Právní rozhledy, 2018, č. 13-14, str. 485. ISSN 1210-6410 
136 „(…) znění § 2914 ObčZ představuje kvalitativní změnu, pokud jde o odpovědnost pomocníka ve vtahu k třetím osobám. Podle 
nové úpravy totiž odpovědnost pomocníků existuje vedle odpovědnosti principálů, a je pouze na poškozené osobě, vůči komu vznese 
nárok na náhradu vzniklé škody (…) Nahradí-li zaměstnanec škodu vzniklou třetí osobě v plné výši, bude mít nárok vůči 
zaměstnavateli na doplacení rozdílu mezi čtyřapůlnásobkem jeho mzdy a výší škody, kterou nahradil poškozené třetí osobě.“ 
SZTEFEK, Martin a ARBOR, Ann. Deliktní odpovědnost principálů za pomocníky: srovnávací a právně-
ekonomická analýza § 2914 ObčZ. Právní rozhledy, 2017, č. 1, str. 6. ISSN 1210-6410. V tomto kontextu lez tedy 
uvažovat o přímé odpovědnosti zaměstnance vůči třetí osobě s následným uplatněním jakéhosi „obráceného“ 
regresu zaměstnance vůči zaměstnavateli. 
137 „Pokud by byl zaměstnanec k náhradě povinen přímo, tento limit by byl obejit, což by popřelo ochranu, kterou mu zákoník 
práce poskytuje. Pro zaměstnance tak i nadále platí, že újmu, kterou způsobí jako pomocníci zaviněním z nedbalosti, nejsou povinni 
přímo nahradit.“ HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo: zvláštní část (§ 2055-3014): komentář. Praha: 
C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-287-8 
138 ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo, str. 299 
139 Ačkoliv jistě nelze ztotožnit pojem občanskoprávní odpovědnosti pouze s odpovědností za škodu (a pominout 
tak odpovědnost za vady a za prodlení), je tato s ohledem na zaměření práce nejrelevantnější. 
140 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: obecná 
část, str. 362 
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újmy občanský zákoník v § 2956 an. poskytnutí „přiměřeného zadostiučinění“. 141  Toto 

přiměřené zadostiučinění se obecně rovněž poskytuje v podobě peněžní částky, přičemž 

základním problémem je určení její výše. Při ublížení na zdraví by mělo poskytnuté 

zadostiučinění vyvažovat nejen vytrpěné bolesti, ale i případné ztížení společenského 

uplatnění poškozeného a v určitých případech i duševní útrapy vzniklé osobám blízkým 

poškozenému.  Zde je klíčová role soudu, jemuž v konečné fázi připadá stanovení výše 

náhrady dle zásad slušnosti.142 Soud má zároveň možnost v odůvodněných případech (jsou-

li dány okolnosti zvláštního zřetele hodné) zvýšit náhradu za újmu na přirozených právech 

člověka, obdobně jako je tomu v angloamerickém konceptu punitive damges.143 Kromě náhrady 

nemateriální újmy se s poškozením zdraví pochopitelně pojí i náhrada vzniklé škody 

materiálního charakteru, typicky vynaložené náklady na léčení a péči o domácnost 

poškozeného a jeho ztráta na výdělku.144  

Občanský zákoník obsahuje několik obecných ustanovení zakládajících povinnost 

k náhradě újmy. Pro vztah lékaře a pacienta lze považovat za klíčová ustanovení § 2913 a 

§ 2910.145 Podle § 2913 OZ „poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé 

straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit. Povinnosti k náhradě se 

škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových 

osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani 

překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.“ Jedná 

se tedy o objektivní odpovědnost s možností liberace – jednotlivé znaky skutkové podstaty 

                                                        
 
141 PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 
ISBN 978-80-7552-507-9, str. 79 
142  V minulosti byla výše náhrady stanovena vyhláškou č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení 
společenského uplatnění. Za účelem alespoň částečného sjednocení rozhodovací praxe soudů byla vypracována 
metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (dostupná online z  
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika, 6.8.2018), která nicméně nemá povahu 
závazného předpisu. ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo, str. 324-325   
143  DVOŘÁK, Jan. Nové jevy odpovědnosti za škodu podle nového občanského zákoníku. In GERLOCH, Aleš a 
ŠTURMA, Pavel ed. Odpovědnost v demokratickém právním státě: [konference konaná ve spolupráci Nejvyššího soudu ČR a 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy dne 7.6.2012]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 
Právo a společnost. ISBN 978-80-87146-81-1, str. 52 
144 § 2956 - § 2968 OZ 
145 Další obecnou skutkovou podstatou je ustanovení § 2909 OZ zakládající odpovědnost za újmu způsobenou 
úmyslným porušením dobrých mravů. Byť se samozřejmě lékař při výkonu svého povolání do této situace dostat 
může, nebude to jistě příliš častým jevem. 
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jsou porušení povinnosti ze smlouvy (protiprávní jednání), vzniklá škoda (resp. újma) a 

příčinná souvislost mezi nimi. Jak uvádí ve svém komentáři Hulmák, základní povinností 

lékaře ze smlouvy je postupovat lex artis. Dle předchozí právní úpravy lékař prokazoval, že 

porušení této povinnosti nezavinil, zatímco nyní se povinnost k náhradě újmy řeší bez ohledu 

na jeho zavinění, což jej staví do složitější důkazní pozice.146  

Ustanovení § 2910 OZ zakládá povinnost k náhradě škody způsobené porušením 

zákona „škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního 

práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne 

do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.“ 

Klíčovým rozdílem oproti porušení smluvní povinnosti je, že zde zákonodárce pro vznik 

odpovědnosti požaduje nad rámec výše zmíněných prvků i zavinění škůdce, což se nicméně 

v § 2911 OZ presumuje ve formě nedbalosti. Zároveň jsou zde v zásadě rozlišeny dvě 

skutkové podstaty, první se týká porušení absolutního práva, druhá porušení ochranné 

normy. Vzhledem ke skutečnosti, že život, zdraví a tělesná a duševní integrita celkově jsou 

přirozenými právy člověka a jako taková jsou nezpochybnitelně právy absolutními, lze 

uzavřít, že v kontextu zdravotnického práva bude tato podmínka obvykle naplněna.147  

Zvláštních skutkových podstat zakládajících odpovědnost za škodu obsahuje občanský 

zákoník celou řadu, nicméně ve vztahu lékař-pacient se zdají být relevantními především 

ustanovení týkající se škody způsobené vadou věci (§ 2936 OZ) a škody způsobené informací 

nebo radou (§ 2950 OZ). V případě škody způsobené vadou věci „kdo je povinen někomu něco 

plnit a použije při tom vadnou věc, nahradí škodu způsobenou vadou věci. To platí i v případě poskytnutí 

zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných biologických služeb.“ Jedná se tedy o odpovědnost bez 

možnosti liberace, kterou lze s největší pravděpodobností chápat jako objektivní. Jako příklad 

lze uvést případy, kdy dojde ke zlomení jehly u injekční stříkačky pro její nahodilou křehkost, 

popálení porouchaným rentgenovým přístrojem nebo použití vadné krevní konzervy.148  

                                                        
 
146 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo: zvláštní část (§ 2055-3014): komentář, str. 1565-1576 
147 ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo, str. 303-304. Obdobně lze logickým výkladem 
zákona uzavřít, že v případě porušení smluvní i zákonné povinnosti vzniká škůdci povinnost k náhradě 
materiální i nemateriální újmy, byť toto v uvedených ustanoveních není explicitně stanoveno. Blíže viz cit. dílo.  
148 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo: zvláštní část (§ 2055-3014): komentář, str. 1634-1638 
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Pokud jde o škodu způsobenou informací nebo radou dle ustanovení § 2950 OZ „kdo 

se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, 

nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v 

záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil 

vědomě.“ Lékař, byť dosud nezískal specializovanou způsobilost, má již způsobilost odbornou, 

a je tedy v tomto směru oprávněn poskytovat v rámci výkonu svého povolání informace či 

rady, byť na něj i s ohledem na ustanovení § 5 odst. 1 OZ budou kladeny nižší nároky než na 

lékaře plně kvalifikovaného. Na druhou stranu literatura dovozuje, že je „rozdíl mezi poskytnutím 

informace či rady založené na odborném názoru podpořeném relevantními argumenty, který přesto následně 

nemusí obstát (může se zpětně ukázat jako objektivně chybný) a poskytnutí informace či rady zjevně 

nesprávné“149  V takovémto případě tedy budeme docházet k obdobným závěrům jako při 

aplikaci obecného ustanovení zakládajícího odpovědnost za újmu způsobenou porušením 

smluvní povinnosti.150 

Vzhledem ke skutečnosti, že ve zdravotnické praxi bývá povinnost k náhradě škody 

v civilních řízeních uplatňována vůči poskytovateli zdravotních služeb (většinou 

zdravotnickém zařízení), nebude pro vyvození občanskoprávní odpovědnosti v zásadě hrát 

roli, zda škodu způsobil lékař bez specializované způsobilosti či lékař atestovaný. 

V neposlední řadě je potřeba zmínit, že poskytovatel zdravotních služeb zpravidla 

neodpovídá za dosažení příznivého výsledku, nýbrž pouze za vynaložení odpovídajícího úsilí 

představovaného náležitou úrovní péče.151   

3.2 Pracovněprávní odpovědnost 

Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že převážná většina neatestovaných lékařů 

svou profesi vykonává v pracovním či obdobném poměru152 a je tedy vůči poskytovateli 

zdravotních služeb v postavení zaměstnance vůči zaměstnavateli, je v rámci soukromoprávní 

odpovědnosti nezbytné zabývat se rovněž odpovědností vyplývající z pracovněprávních 

                                                        
 
149 ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo, str. 309-310 
150  Tamtéž. Naopak velký prostor pro aplikaci ustanovení § 2950 OZ lze spatřovat například v nedávno 
medializované kauze „terapeutického centra AKTIP“ 
151 Smlouva o péči o zdraví je svým charakterem smlouvou příkazní, kdy riziko případného neúspěchu nese 
příkazce. Blíže viz ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo, str. 299-300 
152 Alternativně například ve služebním poměru vojáka dle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, který 
však až na určité odlišnosti dané specifiky této profese upravuje náhradu škody obdobně jako zákoník práce. 
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vztahů. Jednu ze základních povinností lékaře jakožto zaměstnance stanovuje zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále „ZP“), v § 38 odst. 1 písm. b), dle něhož je „zaměstnanec 

povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní 

době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru“. Zaměstnanec tedy vykonává 

práci dle pokynů zaměstnavatele, čímž je dána i povinnost lékaře plnit úkoly uložené 

nadřízeným, např. primářem. Pokud by však byl lékaři udělen pokyn, jehož splnění by nutně 

znamenalo porušení povinnosti postupovat lege artis, resp. vedlo k jinému protiprávnímu 

jednání, lékař jej respektovat nesmí. Složitější je situace v případě, že podřízený lékař obdrží 

pokyn k postupu, který v dané situaci nepovažuje za nejvhodnější, byť se stále jedná o postup 

lege artis. Zde je jedinou variantou informovat o svých výhradách nadřízeného, nicméně jeho 

pokyn je podřízený lékař nadále povinen respektovat.153    

Pokud zaměstnanec poruší své pracovní povinnosti154, může to vést jednak k ukončení 

pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a jednak k tomu, že zaměstnavatel vůči 

zaměstnanci uplatní nároky vyplývající z jeho odpovědnosti za škodu, kterou svým jednáním 

zaměstnavateli způsobil. Dle ustanovení § 250 ZP je „zaměstnanec povinen nahradit zaměstnavateli 

škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 

s ním. Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, povinnost zaměstnance 

nahradit škodu se poměrně omezí. Zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance, s výjimkou 

případů uvedených v § 252 a 255.“ Pro vznik pracovněprávní odpovědnosti za škodu 

zaměstnance vůči zaměstnavateli tedy zákonodárce požaduje všechny obecné prvky 

odpovědnosti včetně zavinění, přičemž důkazní břemeno v tomto směru leží ve většině 

případů na zaměstnavateli.155  

Nad rámec obecných předpokladů je pro vznik pracovněprávní odpovědnosti dále 

nezbytné, aby k porušení povinností ze strany zaměstnance došlo při plnění pracovních úkolů nebo 

                                                        
 
153MACH Jan a STOLÍNOVÁ, Jitka. Právní odpovědnost v medicíně, str. 95-96 
154 „Povinnosti pracovněprávního charakteru jsou stanoveny zaměstnanci obecně závaznými právními předpisy, vnitřním předpisem, 
pracovním řádem, pracovní smlouvou, popř. (důsledně vzato) pokyny vedoucích zaměstnanců, kteří jsou oprávněni na jednotlivých 
stupních řízení stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat 
jim k tomuto účelu závazné pokyny.“ BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. 
Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-290-8, str. 1023 
155  Výjimku tvoří případy, kdy má zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřenou dohodu o odpovědnosti k 
ochraně svěřených hodnot anebo pokud mu byly oproti písemnému potvrzení zaměstnavatelem svěřeny věci 
(pracovní nástroje, ochranné pomůcky apod.), viz § 252 a 255 ZP 
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v přímé souvislosti s ním, přičemž tyto pojmy zákoník práce vymezuje v § 273 a § 274. Při řešení 

otázky, zda k jednání škůdce došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 

s ním, uvádí Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 27.7.2010 následující „v mezích plnění 

pracovních úkolů a přímé souvislosti s ním podle ustálené judikatury soudů je taková činnost zaměstnance, která 

nepostrádá místní, časový a zejména věcný (vnitřní účelový) vztah k plnění pracovních úkolů; ve své podstatě 

jde o posouzení, zda při činnosti, jíž byla způsobena škoda, zaměstnanec sledoval z objektivního a subjektivního 
hlediska plnění pracovních úkolů“156 

S porušením právní povinnosti ze strany zaměstnance bývá v pracovním právu často 

spojován pojem „exces“. Zde je nutno zdůraznit, že jako exces lze vnímat pouze takové 

porušení povinností, které již je zcela mimo rámec plnění pracovních úkolů, nejedná se tedy 

pouze o jejich vadné plnění, jak je někdy nesprávně usuzováno.157 V judikatuře je exces 

definován tak, že škoda byla způsobena při činnosti, kterou škůdce, byť v pracovním či 

služebním poměru sledoval výlučně uspokojování svých zájmů či potřeb, přičemž v takovém 

případě odpovídá škůdce za škodu přímo sám.158 V případě excesu tedy nemůže dojít ke 

vzniku pracovněprávní odpovědnosti, nicméně mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 

může při splnění všech podmínek vzniknout odpovědnost občanskoprávní. 

Výše náhrady škody, kterou je zaměstnavatel po zaměstnanci oprávněn požadovat je 

limitována ustanovením § 257 odst. 2 ZP „výše požadované náhrady škody způsobené z 

nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku 

jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. 

Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných 

návykových látek.“. Při úmyslném způsobení škody je zaměstnavatel nad rámec výše 

uvedeného oprávněn po zaměstnanci požadovat i náhradu ušlého zisku. Na druhé straně je 

zaměstnavatel dle § 38 odst. 1 ZP povinen vytvářet zaměstnancům takové pracovní 

podmínky, aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku. 

                                                        
 
156  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.7.2010, sp. zn. 21 Cdo 2480/2009. Viz rovněž stanovisko 
občanskoprávního kolegia býv. Nejvyššího soudu uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek jako 
R 55/1971. 
157 Blíže viz např. BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář, str. 1024 
158 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.5.2006, sp. zn. 25 Cdo 670/2005 
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Pokud tedy rozebereme jednoduchý příklad, kdy lékař bez specializované způsobilosti 

z nedbalosti nepostupuje lege artis a tímto svým protiprávním jednáním přivodí pacientovi 

újmu na zdraví, dojde jak ke vzniku občanskoprávní odpovědnosti poskytovatele zdravotních 

služeb vůči tomuto pacientovi, tak ke vzniku pracovněprávní odpovědnosti lékaře 

(zaměstnance) vůči poskytovateli (zaměstnavateli). Pokud totiž poskytovatel z titulu 

občanskoprávní odpovědnosti nahradí pacientovi vzniklou újmu, vznikne mu následně vůči 

lékaři regresní nárok ve výši čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.159 Pokud 

lékař bez specializované způsobilosti měl navíc pracovat pod odborným dozorem či 

dohledem atestovaného lékaře, který nebyl řádně vykonáván, je pravděpodobné, že oba 

lékaři budou svému zaměstnavateli k náhradě škody zavázáni solidárně dle ustanovení § 2915 

odst. 1 OZ.160   

  

                                                        
 
159 Abstrahujeme od potenciálně možné situace, kdy pacient uplatní náhradu škody vůči lékaři přímo 
160 Tento scénář by připadal v úvahu například v případu pacienta s akutním infarktem myokardu ošetřeného 
v nemocnici v Plzni, podrobněji viz subkapitola 5.2.3 
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4. Veřejnoprávní odpovědnost 

Ačkoliv je vztah mezi lékařem a pacientem vztahem soukromoprávního charakteru, 

nelze jej pochopitelně izolovat od širšího rámce společenskoprávních vztahů vznikajících 

v rámci zdravotnictví i mimo něj. Celá řada těchto vztahů, do nichž se lékař při výkonu své 

profese dostává je regulována normami veřejného práva a jejich porušení tak pro lékaře 

zakládá odpovědnost ve veřejnoprávním smyslu.  

4.1 Trestní odpovědnost 

Patrně nejdiskutovanějším a co do dopadů zřejmě nezávažnějším typem právní 

odpovědnosti lékaře je odpovědnost trestní. Z povahy lékařského povolání je při jeho výkonu 

nezbytně zasahováno do nejcitlivějších oblastí života člověka jako je jeho zdraví, soukromí 

nebo důstojnost. Tyto oblasti jsou zároveň jako právní statky nejvyšší hodnoty chráněny 

ustanoveními trestního zákoníku, jejichž porušení tak může vést k trestnímu stíhání 

pachatele. Na rozdíl od občanskoprávní odpovědnosti, jejímž cílem je především náhrada 

škody či poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou újmu, je smyslem trestní 

odpovědnosti potrestat pachatele za společensky zavrženíhodný čin, což lze zároveň vnímat 

i jakousi morální satisfakci pro poškozeného a jeho blízké. V širším smyslu má pak trest i jeho 

hrozba působit preventivně, a to jak na samotného pachatele, tak na společnost jako celek.161 

Zároveň je ale nutné zdůraznit, že trestní odpovědnost je považována za prostředek ultima 

ratio, tedy krajní postih, jehož má být využíváno, až když není možné zajistit nápravu jiným 

způsobem.  

Význam trestní odpovědnosti spočívá rovněž v tom, že ačkoliv stojí „vedle“ jiných 

typů odpovědnosti, v praxi se mohou občanskoprávní či pracovněprávní sankce odvíjet právě 

od výsledku trestního řízení. „Je-li zdravotnický pracovník uznán vinným např. trestným činem ublížení 

na zdraví z nedbalosti, je výrok trestního osudu o vině naprosto dostatečným důkazem i pro vznik 

občanskoprávní odpovědnosti za škodu i odpovědnosti za porušení pracovní kázně podle zákoníku práce. Soud 

v občanskoprávním řízení pak již nezkoumá zavinění, které je dáno rozsudkem vydaným v trestním řízení, 

nýbrž zkoumá pouze otázky rozsahu náhrady škody.“ 162 Zároveň s ohledem na fakt, že soudy při 

                                                        
 
161 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část 
162 MACH Jan a STOLÍNOVÁ, Jitka. Právní odpovědnost v medicíně, str. 29 
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trestání lékařů mohou využívat a rovněž využívají i trest zákazu činnosti163, může takováto 

sankce u mladých lékařů vést až k úplnému opuštění lékařské profese v důsledku nuceného 

přerušení předatestační přípravy a obav z další „chyby“ při výkonu práce. V situaci, kdy 

začínající lékař teprve získává zkušenosti je pochopitelně riziko, že se dopustí „chyby“ vyšší. 

Naprosto klíčová je proto v tomto ohledu role lékaře, který nad činností služebně mladšího 

kolegy vykonává odborný dozor či dohled. Pokud tento dohlížející lékař zanedbá své 

povinnosti a dojde k újmě na zdraví pacienta je pravděpodobné, že se trestnímu stíhání 

nevyhne ani on.164 Konečně nelze pominout, že pro poškozené je i procesně snazší jít cestou 

trestního stíhání lékaře než občanskoprávního sporu s poskytovatelem zdravotních služeb.165   

Z hlediska konstrukce trestní odpovědnosti je vhodné informace k jednotlivým 

prvkům uvedeným v kapitole č. 2 doplnit o některá specifika typická pro oblast trestního 

práva. Trestní odpovědnost vzniká, pokud jsou krom obecných předpokladů jako je věk a 

příčetnost pachatele naplněny typové znaky skutkové podstaty určitého trestného činu, které 

se dle teorie dělí na subjekt, subjektivní stránku, objekt a objektivní stránku.166 Objektivní 

stránku trestného činu lze charakterizovat jako způsob spáchání trestného činu a jeho 

následky, jde tedy o popis jednání pachatele, následku tohoto jednání a příčinné souvislosti 

mezi nimi.167 Co lze z právního hlediska považovat za jednání již bylo podrobně rozebráno 

v předchozím textu, zde je jen na místě připomenout, že trestní právo rozlišuje mezi tzv. 

obecnou a zvláštní povinností konat168, což může být relevantní pro určení trestní sazby 

omisivních trestných činů. Tzv. pravé omisivní trestné činy (tj. ty, které lze spáchat pouze 

opomenutím) jako například neposkytnutí pomoci dle § 150 TrZ jsou specifické i z hlediska 

požadovaného následku, kterým se rozumí porušení nebo ohrožení hodnot chráněných 

                                                        
 
163 § 52 odst. 1 písm. b) TrZ 
164 Blíže viz analýza judikatury v kapitole č. 5 
165 ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo, str. 329. Důkazní břemeno v tomto případě 
leží na orgánech činných v trestním řízení a odpadá povinnost zaplatit soudní poplatek či v případě neúspěchu 
ve sporu hradit náklady řízení. 
166 SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar a VANDUCHOVÁ, Marie. Systém českého 
trestního práva. část druhá. Praha: Novatrix, 2009. ISBN 978-80-254-4033-9, str. 69 
167 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část, str. 175 
168 Zvláštní povinnost konat je dána ustanovením § 112 TrZ a vzniká v důsledku převzetí povinnosti lékařem 
poskytnout pacientovi odbornou péči (ať už je tato povinnost převzata na základě smluvního závazku či nikoliv). 
Blíže viz ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo, pozn. č. 564. Obecné povinnosti konat 
bude věnován prostor dále v kontextu trestného činu neposkytnutí pomoci podle § 150 TrZ. 
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trestním zákoníkem.169 V případě pravých omisivních trestných činů nemusí k porušení či 

ohrožení vůbec dojít, a přesto bude skutková podstata takového trestného činu naplněna.  

Subjektem trestného činu je jeho pachatel, tedy fyzická nebo právnická osoba170, která 

svým jednáním naplnila všechny znaky skutkové podstaty trestného činu, jeho pokusu nebo 

přípravy, je-li trestná.171 Lékař může v některých případech být tzv. speciálním subjektem, 

tedy pachatelem se zvláštní způsobilostí nebo postavením. Subjektivní stránkou trestného 

činu se rozumí zavinění. Na rozdíl od práva občanského neexistuje v trestním právu 

ekvivalent objektivní odpovědnosti ani zavinění nelze presumovat, musí být vždy předmětem 

dokazování v rámci trestního řízení. Ve vztahu k trestným činům spáchaným při poskytování 

zdravotní péče přitom půjde nejčastěji o zavinění ve formě nevědomé nedbalosti. 172 

Objektem trestného činu se pak rozumí určité hodnoty individuální a celospolečenské povahy 

(např. život, zdraví, svoboda, majetek apod.), na jejichž ochraně má stát zájem.173 

Pokud jde o jednotlivé trestné činy, jichž se při výkonu povolání může dopustit lékař 

bez specializované způsobilosti, není smyslem této práce podat jejich vyčerpávající přehled – 

pozornost bude soustředěna na ty trestné činy, které se v praxi mohou vyskytovat nejčastěji. 

Nejzávažnější co do následku i možného trestního postihu jsou bezpochyby trestné 

činy namířené proti životu a zdraví, typicky ublížení na zdraví z nedbalosti a těžké ublížení 

na zdraví z nedbalosti (§ 148 a 147 TrZ), které se od sebe liší pouze závažností způsobeného 

následku. Ublížení na zdraví se rozumí stav záležející v poruše zdraví nebo jiném 

onemocnění, který porušením normálních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, 

obvyklý způsob života poškozeného, a který vyžaduje lékařské ošetření.174  Soudní praxe 

vychází z toho, že znesnadnění obvyklého způsobu života postiženého musí trvat nejméně 

sedm dní.175 Těžkou újmou na zdraví se pak dle ustanovení § 122 odst. 2. TrZ rozumí vážná 

                                                        
 
169 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část, str. 184 
170 Trestní odpovědnost právnických osob, v daném případě nejčastěji poskytovatelů zdravotních služeb, je 
mimo zaměření této práce. 
171 § 22 TrZ 
172 ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo, str. 336 
173 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-
059-1 
174 § 122 TrZ 
175 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-428-5, str. 
1314-1323 
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porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění spočívající v zmrzačení, ztrátě nebo podstatném 

snížení pracovní způsobilosti, ochromení údu, ztrátě nebo podstatném oslabení funkce 

smyslového ústrojí, poškození důležitého orgánu, zohyzdění, vyvolání potratu nebo usmrcení 

plodu, mučivých útrapách nebo delší dobu trvající poruše zdraví, pro niž je soudní praxí vžitá 

hranice asi šesti týdnů. 176  Pro oba trestné činy je dále významné, zda byly spáchány 

porušením důležité povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce 

pachatele nebo uloženou pachateli podle zákona.177 Jednou ze základních povinností lékaře 

je postupovat při léčbě pacienta lege artis, v postupu non lege artis lze tedy spatřovat porušení 

důležité povinnosti ve smyslu ustanovení trestního zákoníku. 178  Za porušení důležité 

povinnosti není dle názoru Nejvyššího soudu nicméně možno mechanicky považovat 

porušení jakéhokoli předpisu, nýbrž jen porušení takové povinnosti, které má nebo může mít 

za následek nebezpečí pro lidský život nebo zdraví.179 

V krajním případě může non lege artis postup lékaře vyústit až v úmrtí pacienta, pak se 

bude za splnění všech podmínek jednat o trestný čin usmrcení z nedbalosti dle 

§ 143 odst. 2 TrZ. Znakem kvalifikované skutkové podstaty ve třetím odstavci je mj. hrubé 

porušení hygienických zákonů, kam spadají i zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví nebo zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. V kontextu průběžné společenské 

debaty o možné legalizaci eutanázie se rovněž jeví jako vhodné připomenout, že tato je ve 

své aktivní přímé podobě platným právem kvalifikována jako trestný čin vraždy dle 

                                                        
 
176 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář, str. 1314-1323 
177 U ublížení na zdraví z nedbalosti se jedná o znak základní skutkové podstaty, u těžkého ublížení na zdraví 
z nedbalosti o znak skutkové podstaty kvalifikované, viz ustanovení § 147 a § 148 TrZ. 
178 ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo, str. 354-355; srov. usnesení Nejvyššího soudu 
ze dne 22.3.2005, sp. zn. 7 Tdo 219/2005 „stanoví-li lékař při výkonu svého povolání (při poskytování zdravotní péče) 
chybnou diagnózu, pak to samo o sobě ještě nemusí opodstatňovat závěr, že již tímto porušil svou povinnost (…) poskytovat zdravotní 
péči v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy (povinnost vykonávat své povolání „lege artis“) (…) Závěr 
o porušení takové povinnosti však může být namístě v případě, když nesprávná diagnóza je důsledkem závažného porušení postupů 
pro její určování, které lékař zavinil (alespoň ve formě nedbalosti ve smyslu § 16 TrZ) a které spočívá např. v bezdůvodném nevyužití 
dostupných diagnostických metod. Postup lékaře je ovšem vždy nutno hodnotit tzv. „ex ante“, tj. na základě poznatků, které měl 
k dispozici v době svého rozhodování. Jestliže porušení uvedené povinnosti je v příčinné souvislosti se vznikem trestněprávně 
relevantního následku, pak za splnění dalších zákonných podmínek lze vyvozovat též trestní odpovědnost lékaře, a to zpravidla za 
trestný čin spojený s ublížením na zdraví (např. podle § 147 odst. 1, 2 TrZ).“ Nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 
4.3.2010, sp. zn. 8 Tdo 193/2010 „k trestní odpovědnosti lékaře za trestný čin usmrcení z nedbalosti podle § 143 TrZ nebo 
trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 TrZ sice nestačí jen nesprávné stanovení diagnózy pacienta, ale 
uvedený trestný čin může být spáchán též tehdy, jestliže lékař náležitě nereagoval na zhoršující se stav pacienta, o něhož pečoval, a 
nezajistil mu potřebnou lékařskou pomoc ve zdravotnickém zařízení, v důsledku čehož pacient utrpěl těžkou újmu na zdraví nebo 
zemřel.“ 
179 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8.1.2003, sp. zn. 4 Tz 57/2002  
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ustanovení § 140 TrZ a dopomoc k ní např. vyžádaným ponecháním připravené smrtící látky 

v dosahu pacienta pak trestným činem účasti na sebevraždě dle § 144 TrZ.180 

Z trestných činů ohrožujících život nebo zdraví je nezbytné věnovat pozornost 

trestnému činu neposkytnutí pomoci dle § 150 TrZ. Jak již bylo zmíněno výše, lze tento 

trestný čin spáchat pouze „nekonáním“, tj. opomenutím obecné povinnosti konat 

spočívajícím v tom, že pachatel neposkytne potřebnou pomoc osobě, která je v nebezpečí 

smrti nebo jeví vážné známky poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, ač tak může 

učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného.181 Povaha potřebné pomoci přitom závisí na 

povaze konkrétního případu a na možnostech pachatele182, přičemž se jedná především o 

první pomoc, kterou je schopen účinně poskytnout kdokoliv. Vyšší trestní sazbou bude 

potrestán ten, kdo pomoc neposkytne, ač k tomu byl povinen podle povahy svého zaměstnání 

(tedy typicky právě lékař).183 Navíc se lékař na rozdíl od „běžného“ člověka nemůže odvolat 

na skutečnost, že by poskytnutím pomoci uvedl v nebezpečí sebe nebo jiného. Tak lze po 

lékaři například požadovat poskytnutí pomoci člověku trpícímu infekční chorobou184, pokud 

tím nedojde k přímému ohrožení jeho života nebo vážnému ohrožení jeho zdraví. 185 

Problematická je situace, kdy se lékař nachází ve službě, protože v takovém případě se jeho 

obecná povinnost konat dle § 150 odst. 2 TrZ překrývá se zvláštní povinností konat dle 

§ 112 TrZ. Opomenutí zvláštní povinnosti konat přitom zakládá trestní odpovědnost za 

následek „jestliže lékař při výkonu služby neposkytne osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné 

poruchy zdraví, potřebnou pomoc, připadá jeho trestní odpovědnost za trestný čin neposkytnutí pomoci v úvahu 

pouze tehdy, jestliže z jeho opomenutí zaviněně nevznikly žádné následky na životě nebo na zdraví poškozeného. 

Pokud vznikly, je takový pachatel trestně odpovědný v závislosti na formě zavinění podle ustanovení o 

poruchových trestných činech proti životu nebo zdraví.“186  

                                                        
 
180 K problematice eutanázie blíže viz např. ŠUSTEK, Petr, HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo, 
kapitola 13 
181 §150 odst. 1 TrZ 
182 Po neplavci není možné žádat, aby sám vytahoval z řeky tonoucího, ale je možné po něm chtít, aby přivolal 
na pomoc tonoucí osobě jinou osobu schopnou potřebnou pomoc poskytnout, viz ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní 
zákoník: komentář, str. 1591-1596 
183 §150 odst. 2 TrZ 
184 PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. 2., doplněné a upravené vydání, str. 133 
185 § 50 odst. 1 písm. b) ZoZS 
186 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.9.1997, sp. zn. 2 Tzn 72/1997 
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Z trestných činů obecně ohrožujících se jeví jako vhodné zmínit trestný čin ohrožení 

pod vlivem návykové látky187  dle § 274 TrZ, byť bývá nejčastěji skloňován v souvislosti 

s řízením motorových vozidel. Trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky se dopustí 

ten, kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, 

zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí. 

Kvalifikovanou skutkovou podstatu pak naplní pachatel, který v tomto stavu způsobí jinému 

ublížení na zdraví nebo spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání, při kterých je vliv 

návykové látky zvlášť nebezpečný. 188  „Zaměstnáním nebo jinou činností se zde rozumí takové 

zaměstnání nebo činnost, jejíž bezpečný výkon vyžaduje soustředěnou pozornost a schopnost správně vnímat 

a pohotově reagovat na vznikající situaci, přičemž i menší oslabení těchto schopností vlivem návykové látky 

vyvolává možnost ohrožení chráněných zájmů určitého rozsahu a intenzity.“189 Poskytování lékařské péče 

v opilém stavu je dle judikatury považováno za činnosti, při níž by mohl být ohrožen život 

nebo zdraví lidí.190 

S ohledem na nedávný případ lékařů z nymburské nemocnice stojí za zdůraznění i 

trestný čin padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu dle § 350 TrZ. 

V daném případě ošetřující lékař poškozeného správně̌ nevyhodnotil informaci z přijímací 

zprávy o tom, že se jedná o pacienta s diabetem, přičemž toto pochybení nezjistil při 

následných vizitách ani primář oddělení. Poškozený byl po šesti dnech hospitalizace 

propuštěn zpět do domova s pečovatelskou službou, aby byl krátce nato v kritickém stavu 

převezen zpět do nymburské nemocnice, kde zemřel. Následně lékaři v úmyslu zakrýt 

porušení povinností ošetřujícího lékaře vedoucí ke smrti pacienta dodatečně změnili jeho 

zdravotnickou dokumentaci, čímž spáchali trestný čin dle ustanovení § 350 odst. 2 TrZ.191 

Tohoto trestného činu se v kvalifikované skutkové podstatě lékař dopustí tehdy, vystaví-li 

nepravdivou nebo hrubě zkreslenou lékařskou zprávu, posudek nebo nález nebo v něm 

zamlčí podstatné skutečnosti o zdravotním stavu svém nebo jiného, aby jej bylo užito v řízení 

                                                        
 
187 Návykovou látkou se rozumí různé druhy látek, které jsou způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka, 
zejména o alkohol a omamné, psychotropní a další látky. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář, str. 2788-
2799  
188 § 274 TrZ 
189 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář, str. 2788-2799  
190 Rozsudok Okresného súdu v Prievidzi z 24.5.1978, sp. zn. 2 T 239/78 (R 31/1979) 
191 Rozsudek Okresního soudu v Nymburce ze dne 21.3.2017, sp. zn. 2T 188/2016-572 
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před orgánem sociálního zabezpečení nebo před jiným orgánem veřejné moci, v trestním, 

občanském nebo jiném soudním řízení.192 

Do kategorie trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných spadají i tzv. další 

formy trestné součinnosti v podobě nepřekažení trestného činu dle § 367 TrZ a neoznámení 

trestného činu dle § 368 TrZ. Při výkonu svého povolání se lékař může dostat do situace, kdy 

se hodnověrným způsobem dozví, že je připravován či stále páchán trestný čin, případně že 

ke spáchání trestného činu již došlo. V takovém případě by se zdánlivě mohl dostat do 

konfliktu s povinností zachovat mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, 

jež mu ukládá ustanovení § 51 odst. 5 písm. a) ZoZS. Trestní zákoník nicméně lékaře neuvádí 

v taxativním výčtu osob, jež mají z oznamovací povinnosti výjimku193 a povinnost překazit 

trestný čin pak ukládá bez výjimky všem. Tuto skutečnost reflektuje i zákon o zdravotních 

službách, kdy v ustanovení § 51 odst. 2 písm. d) části věty za středníkem uvádí, že „za porušení 

povinné mlčenlivosti se rovněž nepovažuje sdělování údajů nebo jiných skutečností při plnění zákonem uložené 

povinnosti překazit nebo oznámit spáchání trestného činu.“ 194 V obou případech zákon taxativně 

stanovuje trestné činy, k nimž se povinnost překažení či oznámení váže, přičemž v prvním 

případě je skupina z logických důvodů širší. Z trestných činů, s nimiž se lékař ve své praxi 

může zřejmě nejčastěji setkat a jejichž páchání je povinen zamezit – nejčastěji provedením 

oznámení policii – lze uvést například týrání svěřené osoby, znásilnění či pohlavní zneužití. 

U trestného činu týrání svěřené osoby, jež bude v praxi nejčastěji ve formě týrání dítěte, je ze 

strany zákonodárce vyžadována oznamovací povinnost i ve vztahu k činu již spáchanému. 

Porušením mlčenlivosti přitom zřejmě není ani oznámení pouhého podezření, že dochází 

k týrání, založeném na nejednoznačném lékařském nálezu.195   

4.2 Správní odpovědnost 

Odpovědnost lékaře bez specializované způsobilosti podle předpisů správního práva 

může vzniknout v celé řadě velmi rozličných případů, a to i v případě že se omezíme jen na 

situace, do nichž se lékař může dostat během doby strávené ve službě. S ohledem na zaměření 

                                                        
 
192 § 350 odst. 2 TrZ 
193 Viz § 368 odst. 3 TrZ, oznamovací povinnosti typicky nemá advokát, který se o spáchání trestného činu 
dozvěděl v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe 
194 § 51 odst. 2 písm. d) ZoZS 
195 MACH Jan a STOLÍNOVÁ, Jitka. Právní odpovědnost v medicíně, str. 54 
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této práce proto bude pozornost věnována pouze pravděpodobně nejběžnějším přestupkům 

vztahujícím se k povinné mlčenlivosti a nakládání se zdravotnickou dokumentací dle zákona 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 196  a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů (dále „ZoOOÚ“). 

Dnem 1.7.2017 nabyly účinnosti zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich, a zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, které významně změnily 

charakter dosud platného přestupkového práva.197 Přestupkem je dle § 5 zákona č. 250/2016 

Sb. „společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje 

znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.“ Konstrukce odpovědnosti za přestupek je obdobná 

jako v případě trestní odpovědnosti, pouze ve vztahu k zavinění na rozdíl od trestního práva 

dostačuje pro vznik odpovědnosti zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je 

potřeba zavinění úmyslného.198 

Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, je lékař s určitými výjimkami povinen 

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví při výkonu svého povolání, přičemž 

tuto povinnost mu ukládá jak zákon o zdravotních službách, tak zákon o ochraně osobních 

údajů, tak i například Etický kodex České lékařské komory.199 Informace o zdravotním stavu 

jsou citlivým osobním údajem ve smyslu ustanovení § 4 písm. b) ZoOOÚ, ve vztahu k nimž 

jsou zaměstnanci správce (tj. v daném případě poskytovatele zdravotních služeb)200 povinni 

zachovávat mlčenlivost, která trvá i po skončení zaměstnání.201 Ustanovení § 15 odst. 2 

ZoOOÚ pak stanoví, že „povinností mlčenlivosti podle zákona o ochraně osobních údajů není dotčena jiná 

povinnost mlčenlivosti podle zvláštního zákona. Některé z těchto povinností mohou mít stejný obsah, tedy budou 

                                                        
 
196 Nad rámec tohoto zákona by připadala v úvahu např. odpovědnost za některé přestupky dle zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zejména ve vztahu k opatřením proti šíření infekčních onemocnění. 
V případě již atestovaných lékařů pak například přestupky podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění, pokud by se nacházeli v postavení ošetřujícího lékaře dle ustanovení § 54 tohoto zákona. 
197 Blíže viz např. JEMELKA, Luboš a VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o 
některých přestupcích: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-666-1 
198 § 15, odst. 1 zák. č. 250/2016 Sb. Podrobně viz JEMELKA, Luboš a VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích: komentář, str. 47-70 
199 § 2 odst. 9 stavovského předpisu č. 10 ČLK, Etického kodexu ČLK „Lékař̌ je v zájmu pacienta povinen důsledně ̌
zachovávat lékařské ́ tajemství, s výjimkou případu,̊ kdy je této povinnosti souhlasem pacienta zbaven nebo když ̌ je to stanoveno 
zákonem.“ Dostupné online z https://www.lkcr.cz/doc/cms_library/10_sp_c_10_eticky_kodex-100217.pdf, 
10.8.2018 
200 § 4 písm. j) ZoOOÚ 
201 § 15 odst. 1 ZoOOÚ 
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se také týkat osobních údajů (např. mlčenlivost lékařských pracovníků podle § 51 zákona o zdravotních 

službách).“ 202 Protože v souvislosti s ochranou osobních údajů má zákon o ochraně osobních 

údajů povahu lex generalis a zákon o zdravotních službách lex specialis, hovoří se o tzv. obecné 

a zvláštní povinnosti zachovat mlčenlivost. Jak je zmíněno výše, je povinnost dle § 51 ZoZS 

obsahově fakticky shodná a je uložena mj. jak poskytovateli zdravotních služeb, tak 

zdravotnickým pracovníkům v souvislosti se stávajícím či dřívějším výkonem povolání. 

Porušení mlčenlivosti ze strany lékaře, pokud svou intenzitou nedosahuje roviny 

trestného činu203, zakládá správní odpovědnost dle ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) ZoOOÚ, 

podle něhož se fyzická osoba, která je ke správci v pracovním nebo jiném obdobném poměru, 

dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti (§ 15). Zákon o zdravotních službách 

naproti tomu sankcionuje za porušení mlčenlivosti v obecném smyslu „pouze“ poskytovatele 

zdravotních služeb podle ustanovení § 177 odst. 3 písm. d).204 Porušení povinné mlčenlivosti 

lékařem v tomto případě bude dle § 20 odst. 1, 2 zák. č. 250/2016 Sb. jednáním přičitatelným 

poskytovateli, který tak bude vlastním pachatelem přestupku.205 Škodu způsobenou udělenou 

pokutou by pak poskytovatel mohl po lékaři vymáhat cestou pracovněprávního regresu. Je 

tedy zřejmě čistě na zvážení poškozeného, zda se rozhodne podat stížnost proti poskytovateli 

zdravotních služeb nebo proti konkrétnímu lékaři. 

Ochrana osobních údajů a soukromí pacientů je i důvodem poměrně přísné regulace 

vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací, přičemž zásadní je otázka zpřístupnění 

                                                        
 
202 KUČEROVÁ, Alena a kol. Zákon o ochraně osobních údajů. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-
7179-226-0, str. 248-251 
203 Trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji dle § 180 odst. 2 TrZ 
204 Poskytovatel se dopustí přestupku též tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 51 ZoZS 
205 § 20 odst. 1, 2 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: 
(1) Právnická osoba je pachatelem, jestliže k naplnění znaků přestupku došlo jednáním fyzické osoby, která se za účelem posuzování 
odpovědnosti právnické osoby za přestupek považuje za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě a která porušila právní 
povinnost uloženou právnické osobě, a to při činnosti právnické osoby, v přímé souvislosti s činností právnické osoby nebo ku prospěchu 
právnické osoby nebo v jejím zájmu; za porušení právní povinnosti uložené právnické osobě se považuje též porušení právní povinnosti 
uložené organizační složce nebo jinému útvaru, který je součástí právnické osoby. 
(2) Za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě, se za účelem posuzování odpovědnosti právnické osoby za přestupek 
považuje 
a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, 
b) jiný orgán právnické osoby nebo jeho člen, 
c) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění úkolů vyplývajících z tohoto postavení, 
d) fyzická osoba, která plní úkoly právnické osoby, 
e) fyzická osoba, kterou právnická osoba používá při své činnosti, nebo 
f) fyzická osoba, která za právnickou osobu jednala, jestliže právnická osoba výsledku takového jednání využila. 
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těchto informací třetím osobám. V obecné rovině je tato záležitost upravena v § 2649 OZ, 

jež stanoví, že záznamy nelze zpřístupnit jiné osobě bez výslovného souhlasu ošetřovaného, 

třeba by to byl i příkazce nebo zástupce ošetřovaného.206 Podrobně je pak nahlížení do 

zdravotnické dokumentace upraveno v § 65 ZoZS. Nahlížení do zdravotnické dokumentace 

v rozporu s tímto ustanovením je pak opět přestupkem poskytovatele zdravotních služeb dle 

§ 117 odst. 3 písm. h) ZoZS. Obdobně je dle zákona o ochraně osobních údajů povinností 

správce přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 

přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k 

jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.207 Pokud 

fyzická či právnická osoba v postavení správce tato opatření nepřijme či neprovede, dopouští 

se přestupku dle ustanovení § 44 odst. 2 písm. h) resp. § 45 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně 

osobních údajů.   

V rámci zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, lze aktuálně v § 11 nalézt 

pouze jeden přestupek spadající do úseku zdravotnictví. Toho se dopustí fyzická nebo 

právnická osoba, která zmaří, ztíží nebo ohrozí poskytnutí zdravotní služby. Rozdíl je v tom, 

že zatímco v případě fyzické osoby se musí jednat o úmyslné jednání, u osoby právnické je 

odpovědnost dovozována objektivně.208 Vzhledem k obecnému znění této skutkové podstaty 

si lze přestavit situace, v nichž se tohoto přestupku může dopustit i lékař při výkonu služby. 

4.3 Disciplinární odpovědnost 

V podstatě specifickým typem správní odpovědnost je disciplinární odpovědnost 

lékaře vůči České lékařské komoře jakožto orgánu zájmové, stavovské samosprávy. Dle 

ustanovení § 3 odst. 1 zák. č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické 

komoře a České lékárnické komoře, musí být každý lékař, který vykonává na území České 

republiky lékařské povolání, členem České lékařské komory. Po řádném ukončení studia je 

lékař povinen podat žádost o přijetí za člena ČLK a pokud splňuje všechny podmínky, 

komora jej do dvou měsíců zapíše do seznamu. 209  ČLK má dle platné právní úpravy 

                                                        
 
206 § 2649 odst. 1 OZ 
207 § 13 odst. 1 ZoOOÚ 
208 § 11 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 
209 § 4 zák. č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře 
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především dbát na to, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho 

etikou a způsobem stanoveným zákony a řádem komory. Dále zaručuje odbornost svých 

členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékařského povolání, posuzuje a hájí jejích 

práva a profesní zájmy a chrání jejich profesní čest.210 Za tímto účelem je ČLK nadána řadou 

oprávnění, přičemž jedním z nich je možnost uplatňovat disciplinární pravomoc vůči svým 

členům, tedy ukládat sankce za porušení profesních povinností. 211  Základní profesní 

povinností každého člena komory je přitom dle ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) zák. č. 

220/1991 Sb. vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem 

stanoveným zákony. Toto ustanovení pak dále rozvádí již zmiňovaný Etický kodex ČLK.212 

Disciplinární pravomoc je vykonávána čestnými radami ČLK, a to na úrovni 

okresních sdružení komory a na úrovni komory jako takové. Čestné radě ČLK přísluší jak 

přezkoumávání rozhodnutí uložených na úrovni okresních sdružení, ale také rozhodování o 

závažném porušení povinností člena komory právě dle ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) zák. č. 

220/1991 Sb. Dle závažnosti tohoto porušení je čestná rada oprávněna uložit členovi komory 

jako sankci pokutu v rozmezí 3000 až 30 000 Kč, případně rozhodnout o jeho podmíněném 

či nepodmíněném vyloučení z komory.213 Vzhledem ke skutečnosti, že lékařskou praxi může 

lékař vykonávat pouze tehdy, je-li členem ČLK, zaniká právní mocí rozhodnutí o vyloučení 

z ČLK i oprávnění k tomuto výkonu. Rozhodnutí o vyloučení lékaře z ČLK tak svým 

dopadem odpovídá trestu zákazu činnosti dle § 73 TrZ.214 

O významu disciplinární odpovědnosti hovoří např. i usnesení Okresního soudu ve 

Vyškově ze dne 5. června 2015, který postoupil trestní věc obžalovaných lékařů revizní komisi 

Okresního sdružení ČLK ve Vyškově s odůvodněním, že skutek, pro který se stíhání vede 

není trestným činem, nicméně mohl by být příslušným orgánem posouzen jako kárné 

provinění. Státní zástupce v daném případě obvinil dva lékaře urologické ambulance 

nemocnice Vyškov z přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1, 

                                                        
 
210 § 2 odst. 1 zák. č. 220/1991 Sb. 
211 § 2 odst. 2 písm. f) zák. č. 220/1991 Sb.; MACH Jan a STOLÍNOVÁ, Jitka. Právní odpovědnost v medicíně, str. 
131 
212 Stavovský předpis č. 10 ČLK, Etický kodex ČLK 
213 MACH Jan a STOLÍNOVÁ, Jitka. Právní odpovědnost v medicíně, str. 131-132 
214 KUBEK, Milan, VEDRALOVÁ, Jana., ŠKÁBA, Richard. a MACH, Jan. Jak, kde a na koho lze podat na České 
lékařské komoře stížnost. Dostupné online z https://www.lkcr.cz/problematika-stiznostni-agendy-
358.html#Dopad%20vyloučen%C3%AD%20z%20ČLK, 10.8.2018 
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odst. 2 TrZ, jehož se měli dopustit tím, že tumor varlete poškozeného nesprávně 

diagnostikovali jako spermatokélu, čímž oddálili jeho správnou léčbu, což následně mohlo 

přispět k recidivě onemocnění a nutnosti další onkologické léčby. Provedené důkazy nebyly 

soudem shledány dostatečnými pro vyslovení trestněprávní odpovědnosti, nicméně z 

nedostatků v jednání obou obžalovaných (dle závěru znalců především nedostatečně vedená 

zdravotnická dokumentace) by mohla být vyvozena právě disciplinární odpovědnost.215  

  

                                                        
 
215 Usnesení Okresního soudu ve Vyškově ze dne 5.6.2015, sp. zn. 1T 22/2014-477 
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5. Specifika odpovědnosti lékaře bez specializované způsobilosti 

Jak je z předcházejících kapitol zřejmé, má lékař bez specializované způsobilosti při 

výkonu své profese poněkud specifické postavení. Až do složení atestační zkoušky totiž není 

způsobilý vykonávat své povolání samostatně, přičemž je v tomto směru omezen v zásadě 

dvojím způsobem. Na jedné straně smí v závislosti na svých znalostech, schopnostech a 

dovednostech a délce specializační přípravy (tj. zda již získal certifikát o absolvování 

základního kmene) vykonávat některé činnosti samostatně. Tyto činnosti mu však dle platné 

legislativy musí být písemně stanoveny buď prováděcím právním předpisem – který dosud 

nebyl vydán – anebo jeho školitelem. Na druhé straně musí tedy striktně vzato všechny ostatní 

činnosti vykonávat pod odborným dozorem nebo odborným dohledem lékaře se 

specializovanou způsobilostí, opět v závislosti na úrovni nabytých zkušeností. Že může být 

v praxi poměrně obtížné všechny tyto podmínky dodržet, je nasnadě. Jaká budou mít tato 

omezení dopady na vznik právní odpovědnosti lékaře bez specializované způsobilosti, je 

předmětem zkoumání této kapitoly. 

5.1 Modelové situace 

V první části této kapitoly jsou popsány čtyři modelové situace, s nimiž se v praxi lékař 

bez specializované způsobilosti může povětšinou poměrně snadno setkat. Tyto situace jsou 

následně analyzovány, aby bylo možné učinit závěr, zda v daném případě byly naplněny 

všechny předpoklady pro vznik subjektivní právní odpovědnosti lékaře tak, jak byly popsány 

v kapitole č. 2 (protiprávní jednání, škodlivý následek, příčinná souvislost mezi nimi a 

zavinění). Odpovědnost lékaře je zde zkoumána především z pohledu trestního práva, 

protože zde je postavení neatestovaného lékaře jakožto subjektu odpovědnosti jednoznačné 

(na rozdíl od odpovědnosti občanskoprávní, kde je primárním subjektem poskytovatel 

zdravotních služeb). 

1. Šestatřicetiletá žena přichází na kontrolu ke svému gynekologovi, který potvrzuje, že je těhotná. 

Protože se u ní v minulosti vyskytly habituální potraty, vyhodnocuje gynekolog její těhotenství jako rizikové a 

odesílá ji z ambulance na vyšetření na gynekologicko-porodnické oddělení místní krajské nemocnice. Zde je žena 

vyšetřena lékařkou v třetím roce specializační přípravy (již má absolvován základní kmen). V rámci vyšetření 

lékařka provede měření porodních cest a diagnostikuje u pacientky dilataci děložního krčku. Na základě 
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předchozí anamnézy a výsledků měření je lékařkou indikováno provedení cerclage (sešití) děložního krčku a 

pacientka je objednána k zákroku. Zákrok následně lege artis provede táž lékařka za asistence lékaře se 

specializovanou způsobilostí v oboru. Pacientka zůstává po zákroku vzhledem k zvýšenému riziku 

hospitalizována na oddělení. V průběhu hospitalizace pacientka popisuje náhle vzniklé křeče břicha, kdy po 

vyšetření na ultrazvuku je patrno krvácení a odloučení plodového vejce. I přes provedení zákroku je plod ve 22. 
týdnu potracen. 

Vzniklý škodlivý následek je v daném případě představován újmou na zdraví 

pacientky v souvislosti s potracením plodu, mohlo by se tedy teoreticky jednat o trestný čin 

těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti dle § 147 odst.1, odst.2 TrZ (vyvolání potratu je 

těžkou újmou na zdraví ve smyslu ustanovení § 122 odst. 2 písm. g) TrZ). Jednání lékařky lze 

nicméně po všech stránkách charakterizovat jako lege artis. Jako lékařka s certifikátem o 

absolvování základního kmene již měla odbornou kompetenci ke stanovení dané diagnózy, 

jež byla stanovena správně a k indikaci výše popsaného zákroku. Ačkoliv se v souvislosti 

s cerclage děložního krčku vede odborná diskuze, zda je skutečně schopna zamezit 

předčasnému porodu, stále se jedná o uznávaný a zavedený léčebný postup. Samotný zákrok 

byl pak proveden lege artis. Mezi jednáním lékařky a vznikem škodlivého následku tedy není 

jasně daná příčinná souvislost, potrat byl v daném případě jedním z možných rizik 

provedeného zákroku216 , navíc umocněným predispozicí pacientky. Právní odpovědnost 

lékařky ani zdravotnického zařízení v daném případě nevzniká.   

2. Na neurologické oddělení fakultní nemocnice přichází asi šedesátiletý muž, který si stěžuje na tři 

týdny trvající bolesti zad s projekcí bolesti do vnější strany levé dolní končetiny. Pacienta vyšetřuje lékař s délkou 

praxe něco přes jeden rok. Pro podezření na výhřez meziobratlové ploténky indikuje vyšetření pacienta na 

magnetické rezonanci (MRI). Pokud na dané oddělení přichází pacient s neurologickým nálezem stěžující si 

na bolest zad, je toto vyšetření prováděno standardně, proto jej lékař nekonzultuje se službukonajícím lékařem 

se specializovanou způsobilostí v oboru. V průběhu vyšetření na magnetické rezonanci dostává pacient maligní 

srdeční arytmii a přes provedení okamžité resuscitace krátce nato umírá. Následně je zjištěno, že pacient měl 
implantován kardiostimulátor. 

 

                                                        
 
216  Srov. přípustné riziko jako jednu z okolností vylučujících protiprávnost a občanskoprávní pojetí 
odpovědnosti za činnost, nikoliv za výsledek. 
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Vzniklý škodlivý následek je v daném případě jasně dán újmou na zdraví a 

v konečném důsledku na životě pacienta, situace by tedy mohla být kvalifikována jako trestný 

čin usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, odst. 2 TrZ. Lékař sice jednal v mezích své 

odborné kompetence, kdy se z jeho pohledu jednalo o další standardní případ vyhřezlé 

ploténky, nicméně při odebírání anamnézy se pacienta opomněl dotázat, zda nemá 

implantovaný kardiostimulátor a pokud by zjistil, že ano, pak si nechat pacientem doložit, že 

je daný přístroj tzv. MR kompatibilní. Během vyšetření na magnetické rezonanci je navíc 

doporučováno monitorování pacienta pomocí EKG.217 Že je implantovaný kardiostimulátor 

kontraindikací pro vyšetření na magnetické rezonanci je znalost, kterou disponují již studenti 

lékařských fakult. U lékaře s odbornou způsobilostí, a navíc praxí v oboru je tedy pochybení 

jednoznačné a jeho postup je možné hodnotit jako non lege artis. Mezi úmrtím pacienta a 

jednáním lékaře v daném případě existuje jasná příčinná souvislost, kdy srdeční arytmie byla 

u pacienta vyvolána poškozením kardiostimulátoru v důsledku vlivu magnetické rezonance. 

Lékař v daném případě jednal v nevědomé nedbalosti, kdy sice nevěděl, že odesílá na 

vyšetření MRI pacienta s kardiostimulátorem, byť toto vzhledem ke svému postavení, 

znalostem a zkušenostem vědět měl a mohl. Trestní odpovědnost lékaře bez specializované 

způsobilosti je tedy v tomto případě dána, rovněž dojde ke vzniku občanskoprávní 

odpovědnosti zdravotnického zařízení. 

  3. Na urgentní příjem anesteziologicko-resuscitačního oddělení oblastní nemocnice přivážejí krátce po 

půlnoci asi padesátiletou ženu po autohavárii s mnohačetnými zraněními. Na oddělení urgentního příjmu slouží 

noční službu lékař s přibližně šestiměsíční praxí a lékař se specializovanou způsobilostí v oboru, který je ale 

v tu chvíli plně vytížen předchozím pacientem. Mladý lékař tedy přejímá od lékaře zdravotnické záchranné 

služby resuscitaci pacientky. V průběhu resuscitace vyhodnocuje, že ventilace pacientky maskou je neefektivní a 

rozhodne se přistoupit k provedení endotracheální intubace, přestože výkonu není přítomen lékař provádějící 

odborný dozor (provedení endotracheální intubace je v podmínkách urgentního příjmu poměrně komplikované, 

proto je na oddělení zavedenou praxí, že ji lékaři-absolventi nevykonávají samostatně). Intubace je lékařem 

provedena lege artis. Pacientku se následně podaří stabilizovat a je předána k další péči na anesteziologicko-

                                                        
 
217 MECHL, Marek, ŽIŽKA, Jan, TINTĚRA, Jaroslav, VYMAZAL, Josef a KLZO, Ludovít. Kontraindikace 
a rizika vyšetření pomocí magnetické́ rezonance. Česká Radiologie, 2010, roč. 64, č.1, str. 69-75. ISSN 1210-7883. 
Dostupné online z http://www.crs.cz/cs/dokumenty/doporuceni-prehled/doporuceny-postup-pri-
vysetrovani-pacientu-s-mr-kompatibilnimi-kardiostimulatory.html, 25.8.2018 
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resuscitační oddělení. Zde se stav pacientky během následujících týdnu zlepšuje, až je indikována extubace. 

V průběhu následné rekonvalescence si pacientka dlouhodobě stěžuje na bolesti v krku a chrapot. Po vyšetření 
specialistou je u ní nalezen otok glottis (otok hrtanové příklopky) a lehké poškození hlasivky.   

 Škodlivý následek je v daném případě spatřován v přetrvávajících bolestech a 

poškození hlasu pacientky. Je samozřejmě otázkou, zda by v daném případě újma na zdraví 

dosahovala intenzity vyžadované trestním právem, ale připustíme-li, že ano (pacientka 

například může být profesí zpěvačka), mohla by být situace kvalifikována jako přečin ublížení 

na zdraví z nedbalosti dle § 148 odst. 1 TrZ. Pokud jde o posouzení jednání mladého lékaře, 

je situace poněkud složitější. Z popisu skutkového stavu je zřejmé, že problém není ve 

vlastním provedení intubace, to bylo provedeno lege artis. Lékař nicméně k samostatnému 

provedení tohoto výkonu neměl kompetenci a nezajistil si přítomnost lékaře se 

specializovanou způsobilostí. Protiprávnost je tedy možné spatřovat v porušení ustanovení 

zákona o lékařských povoláních týkajících se výkonu povolání lékaře s odbornou způsobilostí 

i porušení zavedené praxe. Mladý lékař si tedy v tomto směru byl vědom protiprávnosti svého 

jednání, ale bez přiměřeného důvodu spoléhal, že škodlivý následek nezpůsobí. Klíčovou 

otázkou pro vznik trestní odpovědnosti tedy je, zda mezi škodlivým následkem a protiprávním 

jednáním lékaře existuje v daném případě příčinná souvislost. Položíme-li si otázku, jestli je 

nedostatek kompetence bezprostřední příčinou vzniku újmy, když samotný výkon byl 

proveden lege artis, lze uzavřít, že nikoliv. Trestní odpovědnost neatestovanému lékaři tedy 

v daném případě nevznikne, byť nelze vyloučit vyvození nějaké odpovědnosti 

v pracovněprávním smyslu. Pozn. v popsaném případě lze rovněž zvažovat, že neatestovaný 

lékař jednal za podmínek krajní nouze. Nebezpečí v podobě poškození mozku pacientky 

způsobené nedostatečnou ventilací by bylo nepochybně větší než nebezpečí plynoucí z ne 

zcela kompetentního zavedení intubace. V takovém případě by byla protiprávnost jednání 

lékaře, a tedy i odpovědnost, vyloučena.  

4. Na interní oddělení okresní nemocnice přiváží zdravotnická záchranná služba somnolentního 

dvaadvacetiletého muže s diabetem prvního typu. Pacienta vyšetřuje lékařka s praxí v oboru přibližně jeden a 

půl roku. Na základě výsledků vyšetření je u pacienta zjištěna těžká hypoglykemie a minerálový rozvrat, 

v důsledku čehože je pacient lékařkou indikován k zavedení centrálního žilního katetru za účelem rychlého 

doplnění potřebných živin a minerálů. Na oddělení je zavedenou praxí, že centrální žilní katetr samostatně 

zavádí až lékaři po absolvování základního kmene specializační přípravy. Lékařka má nicméně za sebou těchto 
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výkonů již řadu, cítí se být jistá a rozhodne se lékaře pověřeného výkonem odborného dozoru „neobtěžovat“. 

Pacient je po výkonu lékařkou odeslán na rentgen hrudníku, aby se ověřila poloha katetru. Již v té době se u něj 

akcentuje pocit dušnosti. Na rentgenu je u pacienta zjištěn parciální pneumothorax pravé plíce a za účelem 

nápravy stavu je provedena pasivní hrudní drenáž. Pacient musí být následně několik dnů hospitalizován a 

v následujících týdnech si stěžuje na přetrvávající bolesti.  

Škodlivým následkem je v daném případě újma na zdraví pacienta v podobě parciální 

pneumothoraxu plíce a následných obtíží po jeho vyléčení. V daném případě nelze bez 

dalšího jednoznačně určit, zda by se mohlo jednat o trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti 

nebo o těžké ublížení na zdraví z nedbalosti (záleželo by na znaleckém posouzení zdravotního 

stavu pacienta), což však není na překážku další analýze případu. Pokud jde o postup lékařky, 

lze zde spatřovat pochybení ve dvojím smyslu. Byť lékařka správně vyhodnotila situaci a 

indikovala další postup, vědomě se rozhodla porušit zavedená pravidla týkající se odborného 

dozoru nad její prací, přičemž se spoléhala na to, že centrální žilní katetr již v minulosti 

opakovaně bez komplikací zaváděla. V tomto případě byl ale výkon proveden non lege artis, 

protože v jeho důsledku došlo k částečnému zhroucení pravé plíce pacienta. Příčinná 

souvislost mezi vznikem škodlivého následku a jednáním lékařky je tedy v tomto případě dána 

a lékařce vzniká trestní odpovědnost. Pacient zároveň může uplatnit náhradu škody vůči 

zdravotnickému zařízení, v takovém případě lze očekávat i vyvození pracovněprávní 

odpovědnosti vůči lékařce.   

5.2 Právní odpovědnost lékaře bez specializované způsobilosti v praxi – 

výsledky rešerše judikatury 

Aby bylo možné skutečně kompletně posoudit problematiku právní odpovědnosti 

lékaře bez specializované způsobilosti, bylo z pohledu autora nezbytné zjistit, jak je na ní 

nahlíženou stávající českou soudní praxí. Druhou praktickou částí této práce je tedy rešerše 

a analýza relevantní judikatury. Vzhledem ke skutečnosti, že v případě občanskoprávního 

sporu o náhradu škody představované újmou na zdraví pacienta bývá žalovanou stranou 
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obvykle poskytovatel zdravotních služeb, byla rešerše omezena pouze na judikaturu 

trestněprávní.218  

Protože rozhodnutí nižších soudů nebývají až na výjimky zveřejněna způsobem 

umožňujícím v nich vyhledávat219, byla rešerše provedena za využití ustanovení § 2 zák. 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost byla podána cestou 

elektronické pošty na všechny okresní a krajské soudy v ČR v tomto znění: „na základě 

ustanovení § 2 zák. č. 106/1999 Sb. Vás žádám o poskytnutí meritorních rozhodnutí soudu v trestních věcech 

podle § 143, § 147 a § 148 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v nichž obviněným je lékař (domnívám 

se, že by se daná rozhodnutí mohla dát vyhledat podle titulu “MUDr.”?). Žádám o poskytnutí daných 

rozhodnutí vydaných od 1.1.2013 do současnosti. Pokud je to z technických důvodů možné, žádám o zaslání 

těchto rozhodnutí v elektronické podobě na tuto emailovou adresu.“220 

Žádosti vyhověly všechny soudy s výjimkou okresních soudů v Litoměřicích, 

Teplicích, Semilech a Prostějově, které na podanou žádost nijak nereagovaly. Okresní soudy 

v Českých Budějovicích, Chrudimi, Jihlavě, Městský soud v Brně a Krajský soud v Ústí nad 

Labem poskytnutí informací podmínily úhradou nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým 

vyhledáváním.221 Na základě žádosti bylo získáno celkem 81 rozhodnutí, v nichž obviněným 

byl lékař. Ve vztahu k právní odpovědnosti lékaře bez specializované způsobilosti pak bylo 

relevantní pouze devět z nich týkajících se pěti případů, jež jsou popsány níže.222    

                                                        
 
218 Navíc jsou to právě trestní soudy, které při projednávání věci odkazují účastníky s otázkou náhrady škody do 
civilního řízení 
219 Evidence soudních rozhodnutí vrchních a krajských soudů přístupná na webových stránkách Nejvyššího 
soudu sice teoreticky vyhledávání alespoň dle předdefinovaných kritérií umožňuje, nicméně dle zkušenosti 
autora není ani po zadání konkrétní spisové značky příslušné rozhodnutí vyhledáno. Rozhodnutí okresních 
soudů pak nejsou zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup vůbec. 
220  Na základě telefonické konzultace s několika pracovnicemi správy soudů bylo zjištěno, že ani soudy 
nedisponují systémem, který by jim umožnil fulltextové vyhledávání v jimi vydaných rozhodnutích. Vyhledání 
titulu „MUDr.“ u jména obžalovaného se proto jevilo jako jediná možnost, jak zajistit, že byl z uvedených 
trestných činů vůbec obviněn lékař, byť bylo zřejmé, že tímto způsobem bude získána i řada rozhodnutí, která 
nebudou pro tuto práci relevantní. Těmi byla na jedné straně rozhodnutí týkající se trestných činů, jichž se 
lékaři dopustili bez souvislosti s výkonem svého povolání (typicky v souvislosti s dopravní nehodou) a dále trestné 
činy lékařů se specializovanou způsobilostí. S ohledem na vyhledávací kapacitu soudů i možnosti autora byl 
omezen časový rozsah rešerše na uplynulých 5 let. Výběr trestných činů byl omezen na ty, které se v kontextu 
výkonu povolání lékaře jeví jako nejpravděpodobnější. 
221 Tyto nebyly s výjimkou Městského soudu v Brně uhrazeny. 
222 Lékaře bez specializované způsobilosti se týkal i rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 sp. zn. 1 T 
125/2011 ze dne 11.3.2013, jímž byl dotyčný lékař zproštěn obžaloby z přečinu těžkého ublížení na zdraví z 
nedbalosti podle § 147 odst. 1, 2 tr. zákoníku, neboť nebylo prokázáno, že by skutek spáchal obžalovaný. Podle 
§ 129 odst. 2 tr. řádu zde odpadlo písemné odůvodnění rozsudku a výrok byl před poskytnutím autorovi práce 
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5.2.1 Rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 22.5.2017, sp. zn. 71 T 154/2014-756  

Skutkový stav: Obžalovaná MUDr. E. Š. jako službu konající lékařka porodnicko-

gynekologické kliniky bez specializované způsobilosti v oboru prvorodičce M. T., jež přišla 

bez diagnostikovaných předchozích zdravotních potíží se zraly ́m plodem pro spontánní 

odtok plodové ́vody a počínající kontrakce přes podezřelý́ vstupní kardiotokografický nález 

ukončený ve 23:43 hodin, neprovedla a nezajistila, ačkoliv měla a mohla, vyšetření, která́ 

mohla včas objektivizovat nástup chronické hypoxie plodu, jež byla indikací k okamžitému 

ukončení porodu. O stavu rodičky neinformovala MUDr. L. Š., Ph.D., vedoucího lékaře 

služby, o zdravotní stav plodu a rodičky se vůbec nezajímala, načež v 6:23 hodin 21.6.2011 

byl zaznamenán patologický kardiotokografický záznam. Tachykardie plodu byla zjištěna i 

poslechem ozev, o čemž obžalovaná informovala vedoucího služby MUDr. L. Š., Ph.D. 

v 6:40 hodin.  

Obžalovaný MUDr. L. Š., Ph.D. jako službu konající vedoucí lékař porodnicko-

gynekologické kliniky s 1. a 2. atestací v oboru porodnictví a gynekologie, poté, co byl 

informován službu konající lékařkou, osobně indikoval akutní císařský řez u jmenované 

rodičky v čase 6:40 hodin. Jeho okamžité provedení se zahájením operace do 15 minut 

nezajistil, i přesto, že se jednalo o naléhavý případ ohrožující plod i rodičku. Bezdůvodně 

vyčkal příchodu nové směny na pracoviště v 7:00, ač v době indikace akutního císařského 

řezu bylo pracoviště k jeho provedení zajištěno. Operace byla zahájena v 7:12 hodin a V. T. 

byl vybaven dne 21.6.2011 v 7:16 hodin po provedeném císařském řezu nedýchající 

s pomalou srdeční akcí. 

Při vyšetření V. T. na jednotce intenzivní péče dětské kliniky u něj bylo zjištěno těžké 

funkční postižení mozku jako následku nedostatečného přísunu kyslíku a V. T. byl přeložen 

do dětského centra s diagnózou těžké hypoxicko ischemické encefalopatie III. stupně s 

infaustní prognózou stran vyléčení a velmi závažnou prognózou stran přežití. V následku 

toho V. T. dne 25.4.2014 zemřel. 

                                                        
 
anonymizován natolik důkladně, že z něj nebylo možné vyčíst ani skutkový stav věci nad rámec toho, že se stala 
na gynekologicko-porodnickém oddělení a obžalovaný lékař měl odbornou způsobilost v tomto oboru.  
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Vlastní rozhodnutí soudu: Obžalovaná MUDr. E. Š. byla uznána vinnou přečinem 

usmrcení z nedbalosti dle ustanovení § 143 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku a odsouzena 

k peněžitému trestu ve výši 80.000,- Kč s náhradním trestem odnětí svobody v trvání 6 

měsíců. Obžalovaný MUDr. L. Š., Ph.D. byl zproštěn obžaloby z přečinu usmrcení 

z nedbalosti dle ustanovení § 143 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku, neboť nebylo prokázáno, 

že se stal skutek, pro nějž byl obžalovaný stíhán. 

Odůvodnění: Obžalovaná E. Š. využila v hlavním líčení svého práva nevypovídat, ale 

učinila ve věci písemné vyjádření. Zde konstatovala, že dne 20.6.2011 konala lékařskou 

službu na porodnicko-gynekologické klinice jako lékařka bez atestace s délkou praxe na tomto 

pracovišti v trvání 3 měsíců. Vzhledem ke krátké délce své praxe plně důvěřovala 

zkušenostem porodních asistentek a poprvé byla jimi přivolána k pacientce až po šesté hodině 

ranní. Zde potvrdila tachykardii plodu a informovala obžalovaného MUDr. L. Š., Ph.D., 

který následně indikoval císařský řez. Na jeho žádost obžalovaná obvolala všechny členy 

týmu, který měl provádět operační zákrok. V průběhu telefonátu se měla svědkyně, 

anestezioložka MUDr. L. K. dotázat, zda císařský řez vydrží do 7:00 hodin. Obžalovaná jí 

měla sdělit, že odklad není možný, přičemž anestezioložka měla slíbit, že se dostaví.  

Obžalovaný MUDr. L. Š., Ph.D. v hlavním líčení uvedl, že o zdravotním stavu 

pacientky byl informován spoluobžalovanou dne 21.6.2011 v 6:40 hodin a cca v 6:45 

indikoval nutnost císařského řezu. Obžalovaný rovněž konstatoval, že s přípravou provedení 

operace bylo započato ihned a potvrdil, že obžalovaná při rozhovoru s anestezioložkou 

zmínila akutnost tohoto případu. Obžalovaný tvrdil, že v 06:55 byla pacientka na operačním 

sále, kde byl i kompletní tým, ale nebyla přítomna službu konající anestezioložka. 

Svědkyně anestezioložka MUDr. L. K. tvrdila, že jí nebylo řečeno, že císařský řez je 

akutní, naopak že vydrží do 07:00 hodin. V 07:00 dochází k předání služby mezi 

anesteziology, dohodla se tedy s kolegyní, že se císařského řezu zúčastní již ona.  

Svědek přednosta kliniky u obou obžalovaných jakékoliv odborné pochybení 

neshledal. Svědek potvrdil, že za jeho účasti došlo ke schůzce, na které byl přítomen rovněž 

Ing. J. T. (manžel poškozené), nicméně již neví, co bylo tématem schůzky. Svědek údajně 

neví nic o tom, že by on sám manželům T. cca měsíc po porodu nabízel dovolenou s tím, že 

ji uhradí někdo jiný.  
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Svědkyně poškozená M. T. uvedla, že jí sestřička sdělila, že nemůže najít ozvy plodu, 

o čemž asi před 06:30 hodin informovala obžalovanou MUDr. E. Š. Na operační sál byla 

svědkyně dle svého vyjádření převezena až těsně po sedmé hodině ranní. S obžalovaným 

MUDr. L. Š., Ph.D. se svědkyně setkala v porodním boxu před 06:45 a teprve od něj se 

dozvěděla, že porod bude proveden císařským řezem. O skutečné stavu dítěte se svědkyně 

dozvěděla teprve třetí den večer po porodu, kdy jí lékařka z neonatologie sdělila, že dítě bude 

postiženo, použila výraz „ležák“. V následující době si svědkyně společně s manželem 

vyžádali dokumentaci k porodu a oba se též setkali se svědky. Setkání se uskutečnilo asi měsíc 

po porodu a při tomto setkání vyslovil svědek MUDr. Š. (pozn. zřejmě přednosta kliniky) 

názor, že by bylo vhodné, aby manželé T. odjeli na dovolenou, že na to dostanou nějaké 

peníze. Učiněnou nabídku manželé T. odmítli.  

Soud měl za prokázáno, že obžalovaná MUDr. E. Š. se z nedbalosti dopustila 

v průběhu služby ze dne 20.6. na 21.6.2011 výše popsaného jednání, díky čemuž došlo 

k opožděné indikaci akutního císařského řezu. To v konečném důsledku vedlo k fatálnímu 

zdravotnímu defektu novorozence a jeho pozdějšímu úmrtí. Vzhledem k tomu, že byla 

v inkriminovanou dobu obžalovaná lékařkou bez specializované způsobilosti v oboru porodnictví a gynekologie, 

nelze jí dávat k tíži odborné pochybení, což nečinila ani obžaloba. Pochybení obžalované bylo v rovině 

nečinnosti. Je mimo jakoukoliv pochybnost, že v době od přijetí rodičky až do ranních hodin 

měla obžalovaná k dispozici opakovaně suspektní CTG záznamy a z popisu její pracovní pozice 

jednoznačně vyplývala její povinnost bez dalšího prodlení o suspektním stavu pacientky informovat vedoucího 

lékaře, což prokazatelně neučinila až do doby patologického záznamu v 06:40 hodin. Obhajoba 

obžalované, že spoléhala na zkušenosti zdravotních sester není relevantní. Rozhodné je, že 

obžalovaná měla k natočeným záznamům přístup, respektive informace měla na pracovišti sester a 

rovněž na inspekčním pokoji bez toho, že by nutně musela být se zdravotním personálem 

v přímém styku. Soud připustil pracovní vytížení obžalované v průběhu služby, nicméně z 

„časového snímku“ je patrno, že bylo v jejích možnostech věnovat pozornost poškozené 

řádově o několik hodin dříve. Podstatné je, že pokud obžalovaná, ať už subjektivně nebo objektivně, byla 

v časové tísni, nic jí nebránilo požádat o pomoc a řešení situace vedoucího lékaře.    

Nedbalostní jednání obžalované měl soud za zcela jednoznačně prokázané, rovněž 

tak porušení důležité povinnosti vyplývající z její pracovní pozice. Dále se soud zabýval 

otázkou příčinné souvislosti. S odkazem na vyjádření znalců konstatoval, že nelze zcela 
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vyloučit, že k prvnímu ataku majícímu dopad na zdraví plod mohlo dojít již v průběhu 

těhotenství a mohlo se tak stát případně opakovaně. Nicméně z vyjádření rodičky a zejména 

z obsahu zdravotnické dokumentace a navazujících znaleckých posudků lze opodstatněně 

tvrdit, že s větší mírou jistoty došlo k poškození plodu až během samotného porodu. Na 

základě týchž důkazů pak soud vyslovil názor, že včasná indikace akutního císařského řezu 

mohla, přinejmenším výrazně, omezit zdravotní postižení novorozence.  

U obžalovaného MUDr. L. Š., Ph.D. soud po provedení všech důkazů dospěl 

k závěru, že se obžalovaný vytýkaného skutku nedopustil. Je nepochybné, že byl osobně na 

věci zainteresován až od 06:40, přičemž z popisu jeho pracovní pozice nelze dovodit, že by 

on sám něco opomenul v době předchozí. Následně nebylo prokázáno, že by v době od 06:40 

byl nečinný, resp. se dopustil prodlení, ani nebyla vyvrácena obhajoba obžalovaného, že již 

v 06:55 hodin byl na operačním sále kompletní tým s výjimkou chybějícího anesteziologa.   

Závěrem soud uvedl, že dle jeho názoru došlo k pochybení i na straně zdravotnického 

zařízení. Tato skutečnost byla zřejmá z absence anesteziologa v případě akutní situace. Rovněž 

je dle jeho názoru otázkou, zda je obsahově správně nastaven vztah během výkonu služby mezi vedoucím lékařem 

a dalším službu konajícím lékařem, zpravidla bez příslušné atestace.   

5.2.2 Rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 9.3.2015, sp. zn. 1 T 256/2013-

923 a navazující rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.9.2015, sp. zn. 5To 169/2015, usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.2.2016, sp. zn. 3 Tdo 27/2016-35223 a usnesení Ústavního soudu ze dne 

23. 5. 2017, sp. zn. II.ÚS 1603/16224   

Skutkový stav: Obžalovaný MUDr. Viktor H. jako mladší lékař ve službě na oddělení 

chirurgie v nemocnici ve Frýdku-Místku dne 5.3.2010 nevyšetřil pacientku L. O. 

hospitalizovanou od předchozího dne pro bolesti břicha, ač byl zdravotní sestrou informován, 

že u pacientky došlo po půlnoci ke zhoršení stavu nárůstem bolesti. Rovněž nepřivolal ke 

konzultaci vedoucího služby MUDr. D. J., přestože byl v dané době pouze v přípravě ke 

složení nejvyšší chirurgické atestace. Pouze telefonicky pacientce naordinoval ampuli opiátu, 

                                                        
 
223 Dostupné online z 
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/1D02CC9E9C1AE113C1257FB00025E7D
4?openDocument&Highlight=0, 28.8.2018 
224 Dostupné online z http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=97747&pos=1&cnt=1&typ=result, 
28.8.2018 
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který aplikovala sestra v 0:15 hodin, čímž došlo k zastření příznaků a dalšímu rozvoji 

nitrobřišní příhody. MUDr. Viktor H. pacientku dále nesledoval a ani její sledování nenařídil, 

a ponechal tak pacientku bez odpovídající lékařské intervence i při odeznívání účinků opiátu 

ve velkých bolestech až do ranní vizity v 07:00 hodin. Pacientka po následujících dvou 

operacích zemřela dne 26.5.2010. 225   

Vlastní rozhodnutí soudu: Obžalovaný MUDr. Viktor H. byl uznán vinným přečinem 

těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti dle § 147 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku a byl mu uložen 

peněžitý trest ve výši 150.000,- Kč s náhradním trestem odnětí svobody ve výši 3 měsíců. 

Dále mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu povolání lékaře – 

chirurga na 1 rok a 6 měsíců. 

Odůvodnění: Po provedeném dokazování soud vzal za prokázaný následující skutkový 

stav. Dne 4.3.2010 začala L. O. pociťovat své bolesti břicha za tolik vážné, že se rozhodla 

vyhledat lékařskou pomoc a byla přijata na oddělení chirurgie II nemocnice ve Frýdku-

Místku s pracovní diagnózou zácpy k dalšímu sledování. Ani po aplikaci tří klystýrů se 

zdravotní stav pacientky nelepšil, o čemž byl informován obžalovaný MUDr. V. H., který 

postupoval, jak je popsáno výše. Při ranní vizitě v 07:00 hodin již byly jiným lékařem zjištěny 

rozvinuté peritoneální příznaky a šokový stav pacientky L. O., které byla pro zachování života 

indikována operační revize břicha. V průběhu operace byl u pacientky zjištěn těžký zánět a 

proděravění esovité kličky tlustého střeva. Vzhledem k hnisání rány byly následně provedeny 

další dvě operační revize, při poslední bylo zjištěno, že se původní rána rozpadla a její okraje 

byly nekrotické, zasahující hluboko do podkoží. Stav pacientky L. O. se i dále komplikoval 

septickým stavem, celkovou otravou krve a infekcí plísňového původu. To vše pak vedlo 

k selhání všech orgánů, až dne 26. 5. 2010 ve večerních hodinách tato pacientka zemřela 

bezprostředně na zápal plic. Jako základní nemoc, od které se vážný a komplikovaný stav 

pacientky odvíjel, byl právě zánět pobřišnice. 

Obžalovaný MUDr. V. H. vytýkané jednání kategoricky popřel. Mimo jiné uvedl, že 

když byl po půlnoci informován sestrou o zhoršení stavu pacientky, tak tuto vyšetřil za 

                                                        
 
225 V daném případě byl obžalován ještě lékař, který poškozenou operoval. Vzhledem ke skutečnosti, že zde 
nebyla dána přímá souvislost s prací lékaře MUDr. V. H. (nevykonával nad ním odborný dohled apod.), a že 
byl dotyčný navíc obžaloby zproštěn, není zde této části případu věnována další pozornost.  
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přítomnosti sestry a neshledal peritoneální nález. Výsledek vyšetření nezaznamenal do 

zdravotnické dokumentace, na rozdíl od podání opiátu, což odůvodnil svým již 

osmnáctihodinovým pobytem v práci. O stavu poškozené neinformoval staršího lékaře, 

protože k tomu byl povinen pouze pokud by shledal problém, který by zasloužil konzultaci. 

Dle závěru soudu nebylo tvrzení obžalovaného o provedeném vyšetření nejen v souladu se 

zdravotnickou dokumentací, ale ani s většinou svědeckých výpovědí. 

Ze zprávy ředitele Nemocnice ve Frýdku-Místku je zřejmé, že dle organizačního 

opatření na oddělení ke dni 4.3.2010 sloužili dva chirurgové, tzv. operační služba a tzv. 

mladší lékař. Ke každému přijatému pacientovi s břišní příhodou je volána operační služba, 

která určí další postup. Tento systém byl nastaven dlouhodobě a byl pro lékaře závazný. 

Pokud se po vyšetření operační službou zdravotní stav pacienta zhorší, je přivolán mladší 

lékař, který posoudí zdravotní stav pacienta a rozhodne se v duchu a rozsahu popisu své 

pracovní funkce. Tzn. poskytuje zdravotní péči pacientům pod dohledem lékaře s plnou kvalifikací, tedy že 

přivolá operační službu, pokud se nejedná o jednoduchý problém. V případě MUDr. V. H. se jednalo o 

chirurga ke dni 4. 3. 2010 se sedmiletou praxí bezprostředně v přípravě ke složení nejvyšší 

chirurgické atestace.  

Pokud jde o znalecké posudky, závěry o příčinné souvislosti mezi konáním 

obžalovaného a smrtí pacientky se lišily. Soud proto pro přezkoumání protichůdných 

posudků přibral ve věci znalce z odvětví chirurgie Ústřední vojenské nemocnice Praha. Tito 

hodnotili podání opiátu obžalovaným MUDr. V. H. bez záznamu do zdravotní dokumentace a popsání 

aktuálního stavu poškozené jako vážné pochybení lékaře. Absence tohoto zápisu byla pro zpětné hodnocení 

klinického průběhu v podstatě klíčová. Dalším problémem bylo, že obžalovaný neměl atestaci 

z chirurgie, takže tam měl být další lékař ve službě, který mu to měl potvrdit. Obžalovaný 

postupoval v rozporu s organizačním řádem nemocnice. Nicméně nelze stanovit 

jednoznačnou příčinnou souvislost mezi pochybením a smrtí poškozené. 

Soud na základě výše uvedeného zhodnotil postup obžalovaného MUDr. V. H. jako 

non lege artis a uzavřel, že MUDr. V. H. právě svým jednáním, popř. nekonáním, způsobil poškozené 

mučivé útrapy. S ohledem na odbornost, pracovní zařazení i samotné zkušenosti obžalovaného 

V. H. bylo jeho jednání zhodnoceno jako vědomá nedbalost, přičemž obžalovaný 

nepostupoval ani v souladu s vnitřními předpisy. V závěru soud konstatoval, že je třeba v celé 
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své nahotě ukázat selhání systému, kdy obžalovaný V. H. byl v práci dlouhodobě, přičemž taková potřeba 

nebyla vyvolána žádnými mimořádnými okolnostmi. On sám na takový způsob práce přistoupil. I proto za své 
pochybení nese plnou odpovědnost. 

Ve věci následně rozhodoval Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací pod sp. zn. 5To 169/2015, 

který se ve svém rozsudku ze dne 3.9.2015 ztotožnil se závěry soudu prvního stupně s výjimkou 

výroku o trestu. Obžalovaný Viktor H. v odvolání namítal, že by měl nést odpovědnost jeho 

zaměstnavatel, který dle jeho názoru nezajistil výkon dohledu nad lékařem s odbornou 

způsobilostí, popř. i MUDr. David J. jako lékař se specializovanou způsobilostí, který nad 

ním měl vykonávat dohled, na jehož výkon dle názoru obžalovaného v podstatě rezignoval. 

V reakci na to soud připomněl, že z organizačního opatření nemocnice jasně vyplývá povinnost 

mladšího lékaře (MUDr. Viktora H.) přivolat operační službu (MUDr. Davida J.) v případě zhoršení 

zdravotního stavu pacienta, pokud se nejedná o jednoduchý případ. Rovněž svědek MUDr. 

David J. potvrdil, že jej obžalovaný mohl kdykoliv přivolat na konzultaci. Svědek zároveň 

poukázal, že MUDr. Viktor H. je prakticky stejně zkušený lékař jako on sám. Že byly jeho 

zkušenosti dostatečné, potvrdily i závěry znalců. Za tohoto stavu obžalovaného nemůže vyvinit toliko 

skutečnost, že v dané době ještě nebyl plně atestovaným chirurgem. 

Ve vztahu k výměře trestu odvolací soud konstatoval, že obžalovaný porušil 

elementární povinnosti lékaře, přičemž popsaná zjištění svědčila o jeho lhostejném přístupu k pacientce 

i k plnění svých povinností lékaře. Navíc obžalovaný k jím spáchanému trestnému činu nezaujal 

kritický vztah, naopak se snažil přenést odpovědnost za své závažné pochybení na svého 

zaměstnavatele a na tzv. staršího lékaře MUDr. Davida J. Trest zákazu činnosti uložený 

soudem prvního stupně byl proto vyhodnocen jako nepřiměřeně mírný a nově jej soud uložil 

v délce 3 let. 

Následně se věcí zabýval Nejvyšší soud ČR, kdy ve svém usnesení ze dne 17.2.2016, sp. zn. 

3 Tdo 27/2016-35 podané dovolání obviněného MUDr. V. H. zamítl jako zjevně 

neopodstatněné, kdy v odůvodnění mimo jiné konstatoval, že pokud obviněný namítá, že mu 

nebyly uloženy žádné jasné instrukce ohledně péče o pacientku lékařem se specializovanou 

způsobilostí, tak taková polemika jej nemůže zbavit trestní odpovědnosti za jeho jednání. 

Obviněný (jako lékař při výkonu služby) poškozené totiž neposkytl potřebnou lékařskou péči, 

a přestože byl informován o zhoršení jejího stavu, ponechal ji bez lékařské intervence a 
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porušil tak povinnosti lékaře (…). O podané stížnosti poté rozhodoval Ústavní soud ČR, který ji 

usnesením ze dne 23. 5. 2017, sp. zn. II.ÚS 1603/16, odmítl jako zjevně neopodstatněnou.   

5.2.3 Rozsudek Okresního soudu Plzeň-město ze dne 29.11.2016, sp. zn. 10 T 71/2015 a 

navazující rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 11.4.2017, sp. zn. 9To 80/2017-511  

Skutkový stav: Dne 14.5.2014 ve Fakultní nemocnici v Plzni obžalovaná MUDr. L. P. 

jako službu konající neatestovaná lékařka interní ambulance centrálního příjmu opakovaně 

vyšetřila Ing. P. V., který se do ambulance dostavil pro dyskomfortní pocit na hrudi. Po 

provedeném fyzikálním, laboratorním a opakovaném EKG vyšetření stanovila nesprávnou 

diagnózu – akceleraci arteriální hypertenze, když EKG záznam vyhodnotila nesprávně. 

Následně pak Ing. P. V., který během pobytu na ambulanci nejméně jedenkrát zkolaboval, 

propustila do domácího ošetřování. Před jeho propuštěním tento postup konzultovala pouze 

telefonicky s obžalovanou MUDr. E. J., vedoucí lékařkou služby I. Interní kliniky. MUDr. E. 

J., aniž by Ing. P. V. osobně viděla, či viděla a vyhodnotila EKG záznamy, pouze 

zkontrolovala ostatní výsledky vyšetření uvedené v lékařské zprávě MUDr. L. P. včetně 

popisu EKG křivek provedeného MUDr. L. P. a s propuštěním Ing. P. V. souhlasila. Dne 

15.5.2014 se Ing. P. V. pro přetrvávající zdravotní problém dostavil do ordinace praktického 

lékaře, kde zkolaboval a po převozu do Fakultní nemocnice v Plzni zemřel. Bezprostřední 

příčinou jeho smrti bylo akutní selhání srdce při čerstvém uzávěru pravé věnčité tepny srdce 

rozpadlým aterosklerotickým plátem s nasedající krevní sraženinou (akutní infarkt 

myokardu).  

Vlastní rozhodnutí soudu: Obžalovaná MUDr. L. P. i obžalovaná MUDr. E. J. byly 

uznány vinnými přečinem usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku, za 

což jim byl shodně uložen trest odnětí svobody v délce 1 rok s podmínečným odkladem na 

zkušební dobu 18 měsíců.  

Odůvodnění: Obžalovaná MUDr. E. J. uvedla, že daný den plnila úlohu vedoucího 

lékaře služby. Dále uvedla, že když se z interní kliniky vyčlenilo oddělení kardiologie, byla 

přijata dohoda, že kdokoliv má při příjmu podezření na kardiologickou diagnózu, vyzve 

kardiology k vyšetření pacienta. Toto platí i pro mladšího lékaře na centrálním příjmu. 

Jestliže je takto pacient předán kardiologovi, tak to obvykle ani vedoucí lékař služby 

nedozoruje, o propouštění pacienta rozhoduje kardiolog. Dne 14.5.2014 obžalovanou 
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kontaktovala MUDr. L. P. a popsala jí případ a svůj postup. Sdělila, že na EKG není nic 

patologického a o tomto neměla pochyb. V opačném případě bylo její povinností kontaktovat 

kardiologa. Dle těchto skutečností obžalovaná MUDr. E. J. předpokládala, že propouští 

pacienta bez patologie s normálními hodnotami. Dále obžalovaná potvrdila, že byla 

seznámena s emailem primáře interní kliniky týkající se propouštění pacientů do domácí 

péče. Byli poučeni, že mají pacienta vidět. Může ale konstatovat, že vzhledem k provozu 

vedoucí lékař služby nemůže vykonávat nepřetržitý dozor. Opakovaně se diskutuje o tom, že 

centrální příjem je přetížen. Nicméně kdyby zmiňované EKG křivky viděla, konstatovala by, 

že je nutný neprodlený kontakt kardiologa. Pokud by paní doktorka L. P. správně vyhodnotila 

EKG, byl by kardiolog kontaktován. 

Obžalovaná MUDr. L. P. uvedla, že v době události měla za sebou asi 7,5 měsíce 

praxe (z toho 5 měsíců na centrálním příjmu). Pacienty na centrálním příjmu vždy vyšetřila 

dle daného postupu a s diagnózou vždy kontaktovala staršího lékaře. Ten buď přišel nebo jí 

na základě jejích závěrů telefonicky sdělil, že může pacienta propustit. Tak to bylo i u pana 

P. V. EKG bylo natočeno několikrát, vždy jej kontrolovala a popsala, nezdály se jí na něm 

žádné změny. Se všemi výsledky kontaktovala staršího lékaře MUDr. E. J. a bylo jí povoleno 

pacienta propustit domů. Dále uvedla, že se již v minulosti setkala s patologií na křivce EKG, 

neumí si vysvětlit, že si jí u pana P. V. nevšimla.  

Svědkyně k praxi vykonávání dozoru nad neatestovanými lékaři uvedla, že se to 

v současné době zpřísnilo, nyní se vždy starší lékař na pacienta přijde podívat. V minulosti to 

bylo tak, že v cca 90 % případů ten starší lékař chodil a přibližně v 10 % rozhodoval po 

telefonické konzultaci. 

Svědek prof. MUDr. M. M., Ph.D. uvedl, že je přednostou I. interní kliniky. 

K zajištění provozu interní ambulance centrálního příjmu uvedl, že tuto službu vykonávají 

lékaři v přípravě na specializovanou způsobilost v oboru. Pro zajištění správné lékařské praxe 

a bezpečnosti je proces nastaven tak, že lékař bez specializované způsobilosti pracuje pod 

přímým dohledem lékaře, který takovou způsobilost má. To je v době ústavní pohotovostní 

služby vedoucí lékař služby. Z povinností lékaře centrálního příjmu vyplývá, že si musí vyžádat stanovisko 

vedoucího lékaře v případě, že je plánováno propuštění pacienta. Vedoucího lékaře služby musí seznámit 

s veškerými výsledky vyšetření, ten musí pacienta fyzicky vidět a pak schválit či neschválit další postup. Tato 
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povinnost byla opakovaně lékařům ústně sdělena a písemně zaslána vnitřní emailovou 

poštou.  

Tuto skutečnost potvrdil i další svědek doc. MUDr. A. K., Ph.D., zástupce přednosty 

kliniky. Dále uvedl, že rovněž učí a zkouší studenty a předmětná křivka EKG byla dle jeho 

názoru zjevně abnormální, jednoznačně k posouzení, že je patologická. Domníval se, že toto 

by měl poznat lékař prakticky rok po ukončení lékařské fakulty.  

Dle závěrů pitevního protokolu a znaleckých posudků bylo jednoznačně zjištěno, že 

Ing. P. V. zemřel v důsledku akutního infarktu myokardu, přičemž lze vyvodit souvislost mezi 

jeho úmrtím a léčbou ve Fakultní nemocnici Plzeň. Lze konstatovat, že při léčbě lege artis by 

riziko úmrtí Ing. P. V. bylo podstatně sníženo, nikoliv však anulováno, když mortalita je 

v těchto případech cca 5 %.  

Senát po zhodnocení důkazů dospěl k závěru, že v daném případě došlo k pochybení 

obou obžalovaných. Zásadním problémem ze strany MUDr. L. P. bylo to, že zcela nesprávně 

vyhodnotila křivky EKG poškozeného, přičemž nejméně dvě ze tří křivek vykazovaly patologii. 

S ohledem na nezkušenost lékařky je nutné hodnotit to, zda obžalovaná měla a mohla bez větších obtíží stanovit 

řádnou diagnózu, neboť je nepochybné, že v daném případě by byl poškozený hospitalizován a 

v krátké době by u něj došlo k lékařskému zákroku. Vzhledem k výpovědím spoluobžalované, 

svědků a znalců senát dospěl k závěru, že obžalovaná MUDr. L. P. patologie rozpoznat měla, 

toto vyhodnocení EKG bylo v silách i nezkušeného lékaře.  

Pokud jde o spoluobžalovanou MUDr. E. J. je nepochybné, že ona byla lékařkou, 

která měla vykonávat nad prací MUDr. L. P. odborný dohled. Zásadní problémem bylo, že 

obžalovaná MUDr. E. J. vůbec neviděla křivky grafů EKG a spolehla se pouze na popis od 

MUDr. L. P., který však byl zcela chybný. Obžalovaná MUDr. E. J. sama uvedla, že pokud 

by křivky viděla, okamžitě by rozhodla o předání poškozeného kardiologovi. Ze svědeckých 

výpovědí jasně vyplynulo, že bylo zavedenou praxí, že atestovaný lékař vždy věděl o každém pacientovi, 

který je propouštěn a přišel zkontrolovat jeho stav. Za dané situace dospěl senát k závěru, že bylo 

povinností obžalované MUDr. E. J. se dne 14.5.2014 dostavit na ambulanci a zhodnotit 

výsledky vyšetření provedených MUDr. L. P. u poškozeného Ing. P. V. a ne se spolehnout 

pouze na popis křivek EKG neatestovanou lékařkou. Právě kontrola vyšetření ze strany vedoucího 

atestovaného lékaře měla zabránit tomu, aby v případě, že mladý nezkušený lékař udělá chybu, toto mělo za 
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následek stanovení nesprávné diagnózy, eventuálně léčby. To, že mezi léčbou Ing. P. V. a jeho úmrtím 

lze vyvodit souvislost, vyplývá ze závěrů znaleckého posudku. Pokud by byl poškozený předán 

kardiologovi, měl by 95% šanci na přežití.       

 Následně se věcí zabýval Krajský soud v Plzni jako soud odvolací, který se v rozsudku ze dne 

11.4.2017, sp. zn. 9To 80/2017-511 zcela ztotožnil se skutkovými i právními závěry okresního 

soudu. Pouze uložené podmíněné tresty považoval s ohledem na fatální následek, jímž bylo 

úmrtí poškozeného, za nepřiměřeně mírné. Obžalované MUDr. L. P. byl trest odnětí 

svobody zvýšen na 18 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 2 roky. U MUDr. 

E. J. došlo ke zvýšení trestu odnětí svobody na 2 roky s podmíněným odkladem na zkušební 

dobu 2 let.  

5.2.4 Rozsudek okresního soudu v Nymburce ze dne 21.3.2017, sp. zn. 2T 188/2016-572 a 
navazující rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 20.7.2017, sp. zn. 11 To 255/2017-676  

Skutkový stav: Obžalovaný MUDr. M. K. v době od 1.5.2016 do 6.5.2016 jako 

ošetřující lékař poškozeného správně nevyhodnotil informaci z přijímací zprávy o tom, že se 

jedná o pacienta s diabetem. Takto řádně nestanovil pacientovu anamnézu, zejména 

diabetes, užívání inzulinu a způsob užívání inzulinu, řádně jej nevyšetřil a nezaznamenal 

defekt na jeho dolních končetinách, ani nevyšetřil jeho glykemický profil. Rovněž nepodepsal 

každou jednotlivou aplikaci opiátu a ani neřešil vzestup hladiny kreatininu. Tato pochybení 

nezjistil ani při následných vizitách primář oddělení, spoluobžalovaný MUDr. V. H., který 

dne 5.5.2016 rozhodl o propuštění poškozeného, kdy nesprávně vyhodnotil jeho stav jako 

zlepšující se a vhodný k propuštění. Až 6.5.2016 si MUDr. M. K. při zpracování propouštěcí 

zprávy povšiml, že byl ve zdravotnické dokumentaci od počátku založen lístek se seznamem 

léků, které měl poškozený pravidelně užívat, včetně inzulinu. Místo toho, aby nařídil 

provedení orientačního glykemického testu, na tento lístek připsal durogesikové náplasti na 

tišení bolesti a poškozeného propustil. Při následném glykemickém testu provedeném 

v domově, kde byl poškozený umístěn, kolem 15:30 hodin, byla zjištěna kritická hladina 

cukru v krvi poškozeného a ten musel být opětovně převezen k hospitalizaci na interní 

oddělení nemocnice. Zde se přes okamžitou léčbu jeho kritický stav nepodařilo změnit, došlo 
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k otoku mozku a mnohonásobnému orgánovému selhání, což vyústilo dne 7.5.2016 ve smrt 

poškozeného.226   

Vlastní rozhodnutí: Obžalovaný MUDr. M. K. byl shledán vinným přečinem usmrcení 

z nedbalosti dle § 143 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku, za což mu byl uložen trest odnětí svobody 

v trvání 2 let, s podmíněným odkladem na zkušební dobu 3 let. Dále mu byl uložen trest 

zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce lékaře na dobu 2 let. Obžalovaný MUDr. 

V. H. byl v rámci daného skutku shledán rovněž vinným přečinem usmrcení z nedbalosti dle 

§ 143 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku, za což mu byl uložen úhrnný trest227 odnětí svobody 

v trvání 18 měsíců s podmíněným odkladem na 2 roky. Dále mu byl uložen trest zákazu 

činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce primáře na dobu 2 let.   

Odůvodnění: Obžalovaný MUDr. M. K. se ke své trestné činnosti prakticky doznal. 

Uvedl, že v době hospitalizace poškozeného měl praxi v oboru 3 roky a 9 měsíců, přičemž 

zatím nezískal atestaci a veškerou lékařskou péči vykonával jako lékař bez specializované 

způsobilosti pod dohledem primáře MUDr. V. H. Poškozený byl převez z diakonie kvůli 

bolesti v kyčli, jeho příjem prováděl kolega, který anamnézu přebral od záchranky a 

pravděpodobně z lístečku, na kterém byly napsány léky. To, že bylo v dekurzu uvedeno, že 

pacient trpí diabetem, MUDr. M. K. přehlédl, podíval se do něj pouze na aktuální léky a 

inzulín neviděl. Takže poškozený skutečně inzulín nedostával. Stav pacienta byl v průběhu 

hospitalizace přibližně stejný. O propuštění pacienta se hovořilo ve čtvrtek na velké vizitě, 

kdy tento plán odsouhlasil primář MUDr. V. H. K faktickému propuštění došlo v pátek, kdy 

se na to primáře ještě dotazoval a ten mu sdělil, že všechno platí, pokud se nic zásadního 

nezměnilo. Propouštěcí zprávu primář nepodepsal, protože tam tou dobou již nebyl, ale 

MUDr. M. K. má za to, že pacienta propustit mohl, protože s primářem byli domluveni. 

Když vyplňoval propouštěcí papíry, všiml si, že z dokladů vypadl nějaký papírek a na něm 

byly léky včetně inzulinu. Ptal se proto sestřiček, zda pacient má nějaká inzulinová pera a 

dozvěděl se, že nikoliv. Z toho usoudil, že pacient inzulin asi brát nemá, že to je stará 

                                                        
 
226 Další část případu spočívající ve falzifikaci zdravotnické dokumentace poškozeného s cílem zakrýt výše 
popsané pochybení MUDr. M. K. zde není blíže rozebírána, protože se jedná o samostatný skutek, pro nějž 
byli stíháni primář oddělení a další lékařka, nikoliv neatestovaný lékař MUDr. M. K.  
227 Druhý spáchaný skutek není ve vztahu k této práci relevantní, viz předchozí poznámka pod čarou. 
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informace. MUDr. M. K. uznal, že v tu chvíli udělal pod časovým presem chybu, měl 

pacientovi změřit glykemii.  

Obžalovaný primář MUDr. V. H. uvedl, že popsaný průběh hospitalizace v podstatě 

odpovídá skutečnosti, přičemž podle svých znalostí usuzuje, že pochybení vzniklo již při 

příjmu pacienta. To mohl odstranit MUDr. M. K., pokud by se věnoval úplné anamnéze, 

k čemuž jeho opomenutím nedošlo a u pacienta tak byla přerušena léčba diabetu druhého 

typu. Jako nejzásadnější pochybení označil činnosti MUDr. M. K., kdy tento propustil 

pacienta ve zhoršeném stavu. Pokud při propouštění zjistil, že pacient je diabetik a měl mu 

být podáván inzulín, nedovede si jeho následné jednání vysvětlit. Obžalovaný MUDr. V. H. 

tou dobou nebyl osobně na oddělení a o dané situaci jej nikdo neinformoval, nicméně MUDr. 

M. K. jeho obecný souhlas k propuštění pacienta měl. K personální situaci na oddělení obžalovaný 

uvedl, že zde mají být dle zákona 3 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství, ale reálně 

zde má tuto způsobilost pouze on sám. Projednávaný případ je z velké části důsledkem toho, že není zcela 

schopen úplně pokrýt veškeré práce. Situaci se snažil řešit, nicméně jediným řešením bylo oddělení uzavřít. 

Ze svědeckých výpovědí vyplývá, že minimálně sestry při propouštění poukazovaly na 

zhoršený stav pacienta, přičemž ze závěru znaleckých posudků vyplývá, že léčba diabetu 

nebyla lege artis a mezi nepodáním inzulinu a smrtí pacienta je příčinná souvislost. Soud 

konstatoval, že z provedeného dokazování vyplývá, že obžalovaní se ke své trestné činnosti 

doznali a svými výpověďmi se navzájem usvědčují. Pokud jde o trestní odpovědnost MUDr. 

V. H., dle názoru soudu byl i on odpovědný za smrt pacienta, byť jeho zavinění bylo mnohem 

nižší, než u MUDr. M. K. Nicméně nemohla jej vyvinit pouze obhajoba v tom směru, že měl mnoho práce, 

a že se spoléhal na tvrzení ošetřujícího lékaře.  

Následně se věcí zabýval Krajský soud v Praze jako soud odvolací, který ve svém rozsudku ze dne 

20.7.2017, sp. zn. 11 To 255/2017-676 po skutkové stránce zcela ztotožnil s názorem 

okresního soudu a pouze opravil právní vady dané tím, že okresní soud v popisu skutku přímo 

necitoval zákonná ustanovení, z nichž vyplývají povinnosti, jež obžalovaní porušili. Soud 

v odůvodnění mimo jiné konstatoval, že pokud obžalovaný MUDr. V. H. namítá, že nebylo 

v jeho silách plnit odborný dohled na pracovišti, kde pracoval lékař bez specializované 

způsobilosti a bez absolvování základního kmene, když k tomu neměl od vedení nemocnice 

splněny základní podmínky, je nutno uvést, že ani v takovém případě nelze uvažovat o tom, 
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že by nebyl trestně odpovědný. Pokud on sám souhlasil, že za stávajících podmínek odborný dohled 

vykonávat bude, bylo jeho povinností jej vykonávat řádně. Pokud by bylo možno považovat za řádný výkon 

odborného dohledu možnost, že postačí, když lékař se specializovanou způsobilostí vykonávající odborný dohled 

shledá správnost lékařského postupu lékaře bez specializované způsobilosti pouze na podkladě údajů, které mu 

jsou pouze sděleny, samotný zákonem určený „odborný dohled“ by tak zcela ztrácel smysl a byl by 
bezpředmětný.  

5.2.5 Rozsudek Okresního soudu v Mělníku ze dne 19.1.2016, sp. zn. 1T 65/2015-511 a 

navazující usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31.3.2016, sp. zn. 12To 155/2016-538.  

Skutkový stav: Obžalovaný jako lékař se specializovanou způsobilostí, který měl v rámci 

tzv. příslužby vykonávat odborný dohled nad činností službu konající neatestované lékařky 

na gynekologicko-porodnickém oddělené v nemocnic Neratovice, poté, co byl dne 

26.12.2012 v 03:50 přivolán neatestovanou lékařkou k rodičce z důvodu suspektního 

záznamu CTG, neprovedl nad rodičkou kontinuální dohled. Aniž by zjistil příčinu 

suspektního záznamu či vyčkal změny suspektních výsledků CTG záznamu k lepšímu, opustil 

oddělení a rodičku přenechal v péči lékařky bez základního kmene specializačního 

vzdělávání. Dále rovněž nepřistoupil k takovým vyšetřením, aby se vyhnul chybnému 

hodnocení CTG záznamu jako suspektního, když již v 03:20 hodin se začaly objevovat 

v tomto záznamu změny nejprve suspektní, avšak již od 03:50 zde byly již patologické úseky 

a poté od 04:20 byl záznam převážně patologický. Obžalovaný tak zavčas neindikoval 

císařský řez, který byl proveden až v 06:06 hodin dne 26.12.2016, kdy byl vybaven mrtvý 

plod, přičemž k úmrtí plodu došlo z důvod intrauterinní hypoxie.  

 Vlastní rozhodnutí: Obžalovaný lékař byl zproštěn obžaloby Okresního státního 

zastupitelství v Mělníku, neboť v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem. 

Odůvodnění: Obžalovaný uvedl, že v předmětný den měla službu lékařka, která 

v nemocnici pracovala 3-4 roky, a on příslužbu. Jak to má daná lékařka se vzděláním 

obžalovaný nevěděl, ale předpokládal, že je po odborné stránce schopná. Nebyl informován 

o tom, že dotyčná lékařka nemůže rozhodnout o císařském řezu. Kolem 4. hodiny ranní jej 

lékařka volala, že se jí nezdá CTG monitor. Tou dobou byl doma, ale do nemocnice se 

dostavil během 3 minut. CTG záznam byl obtížně hodnotitelný pro technickou nekvalitu 

přenosu, ale výsledek hodnotil jako suspektní. Jiný problém v tu chvíli nebyl, tak dal pacientku 
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dál sledovat. Následně lékařka volala obžalovaného znovu, kdy opět zhodnotil monitor. 

Zjistil, že průběh porodu se výrazně zpomalil, monitor byl obtížně hodnotitelný, ozvy 

miminka však byly přítomné. Rozhodl tedy o provedení císařského řezu, vše proběhlo velmi 

rychle, asi během 12 minut. Operaci prováděla službu konající lékařka a on asistoval. Při 

císařském řezu zjistili, že je pupečník omotaný kolem krčku plodu a utažený, následně 

miminko předali pediatrovi a dokončili operaci. 

Dle svědeckého vyjádření primářky oddělení gynekologie v Neratovicích měl 

v případě, že sloužil neatestovaný lékař, zůstat atestovaný lékař na oddělení. Písemně 

stanovené to nebylo, ale dotyčný přebíral odpovědnost za oddělení. Že byla dotyčná lékařka 

neatestovaná, všichni lékaři věděli, což ve své svědecké výpovědi uvedl i anesteziolog, jenž 

byl u předmětného císařského řezu přítomen. Zároveň nicméně konstatoval, že lékař, co má 

příslužbu, musí být na telefonu a schopen se do 20 minut dostavit na pracoviště. Neatestovaná 

lékařka ve svědecké výpovědi uvedla, že byla tou dobou gynekologem bez atestace s asi 3 lety 

praxe. Směla přijmout pacienta, zhodnotit stav a pokud uznala, že není fyziologický, musela to hlásit staršímu 

lékaři, což byl obžalovaný. Obžalovaný se dostavil v čase, ve kterém měl, což je do 15 minut.  

Závěry znalecký posudků se značně rozcházely. První hodnotil jako non lege artis 

vyhodnocení monitoru obžalovaným jako suspektní a pozdní provedení císařského řezu, 

přičemž příčinnou souvislost mezi úmrtím plodu a jednáním obžalovaného spatřoval v tom, 

že císařský řez měl být udělán dřív. Dle druhého znaleckého posudku byl naopak postup 

obžalovaného lege artis. V rámci třetího znaleckého posudku bylo konstatováno, že na celou 

záležitost nelze pohlížet ex post z pohledu tragického výsledku, ale ex ante, tedy s přihlédnutím k situaci, 

podmínkám a informacím, jež měl personál k dispozici v dané situaci. Dle členů znalecké komise je nutné 

rozlišit situaci, kdy lékař postupoval lege artis a na základě získaných poznatků učinil mylné rozhodnutí od 

situace, kdy došlo k mylnému rozhodnutí lékaře na základě hrubé nedbalosti či nevyužití dosud dostupných 

diagnostických metod. Výsledky CTG záznamu jsou dle členů komise nejpozději od 04:43 hodin 

patologické. Obžalovaný je chybně zhodnotil jako suspektní. V případě hodnocení CTG 

záznamu jako suspektní, bylo možné v dané klinické situaci považovat další vedení porodu 

vaginální cestou jako lege artis. Jednání neatestované lékařky bylo hodnoceno jako lege artis 

všemi znaleckými posudky. 
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Závěrem soud shrnul, že všichni uvedení znalci se shodli na tom, že v 03:50 hodin 

ještě nebylo na místě císařský řez provést, a naopak se jednoznačně neshodli na stanovení 

přesného času, kdy CTG záznam začal být patologický, přičemž uvedli, že vyhodnocení 

CTG záznamu je metoda nespolehlivá. Z toho důvodu není možné považovat jednání 

obžalovaného, který postupoval odborně správným způsobem, ale na základě získaných poznatků špatně 

vyhodnotil předmětný záznam, za jednání, se kterým by bylo možné spojit trestní odpovědnost.  

Následně se případem zabýval Krajský soud v Praze jako soud odvolací, který svým usneseném ze dne 

31.3.2016, sp. zn. 12To 155/2016-538 zamítl odvolání poškozených proti rozsudku okresního 

soudu jako odvolání podané osobou neoprávněnou.    
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6. Odpovědnost v kontextu reálných dat – syntéza získaných 

poznatků a úvaha de lege ferenda 

Prvním závěrem, jež lze učinit z obsahu předcházejících kapitol je, že problematika 

právní odpovědnosti lékaře bez specializované způsobilosti je velmi komplexní, a zvláště 

z praktického hlediska příčin jejího vzniku ji nelze posuzovat bez zasazení do širšího rámce 

vztahů existujících na pracovišti, na němž neatestovaný lékař působí. V tomto ohledu je tedy 

úzce svázaná jak se systémem specializačního vzdělávání lékařů obecně, tak s jeho konkrétní 

podobou v každém individuálně posuzovaném případě. 

Právnímu postavení lékaře bez specializované způsobilosti právě s důrazem na systém 

specializačního vzdělávání byla věnována první kapitola této práce, a proto je nyní na místě 

přistoupit ke zhodnocení zde uvedených zjištění. Lékaři bez specializované způsobilosti se při 

výkonu svého povolání řídí především zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 

farmaceuta (o lékařských povoláních). Ve vztahu ke specializačnímu vzdělávání je relevantní 

především druhý z uvedených předpisů, který v loňském roce prošel poměrně zásadní 

novelizací provedenou zákony č. 67/2017 Sb. a č. 201/2017 Sb. Této novelizaci předcházela 

dlouhá odborná diskuze a je nepochybné, že účinné znění zákona v mnohém odstraňuje 

vytýkané nedostatky předcházející právní úpravy. Takto lze jistě kladně hodnotit například 

uvedení základních kmenů specializačního vzdělávání přímo v textu zákona, které má za cíl 

zamezit neustálým změnám v počtech a složení oborů specializační přípravy, přes posílení 

role školitele po jasné zákonné ukotvení výkonu odborného dozoru a dohledu nad činností 

neatestovaných lékařů.  

Právě ve vztahu k výkonu odborného dozoru či dohledu panuje, dle názoru autora 

práce, ve znění zákona určitá nejasnost. V ustanovení § 4 odst. 6 zákona o lékařských 

povoláních pověřuje zákonodárce výkonem dozoru či dohledu „lékaře se specializovanou 

způsobilostí“, jemuž klade další podmínky, pokud jde o jeho vztah k poskytovateli 

zdravotních služeb. Zároveň ale zákonodárce v § 20 odst. 7 tohoto zákona hovoří o tom, že 

„školitel“ zajišťuje kontinuální odborný dozor a odborný dohled nad účastníky 

specializačního vzdělávání, kteří mu byli přiděleni. A dále stanoví, že jeden školitel může 
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vykonávat odborný dozor nejvýše nad dvěma a odborný dohled nejvýše nad třemi lékaři ve 

specializační přípravě. Současně odborný dozor a odborný dohled, pak může jeden školitel 

vykonávat nejvýše nad třemi lékaři ve specializační přípravě. Zákonodárce takto, dle názoru 

autora práce, směšuje obecný kontinuální dohled nad odbornou stránkou specializační 

přípravy, jež bezpochyby přísluší právě školiteli, s výkonem odborného dozoru či dohledu 

nad konkrétní činností neatestovaného lékaře, a to v jakémkoliv časovém okamžiku, kdy se 

tento lékař nachází na pracovišti.   

 S ohledem na zajištění provozu u poskytovatelů zdravotních služeb nemocničního 

typu, je prakticky nemyslitelné, aby na pracovišti vždy byli současně přítomni školitel i jemu 

přidělený lékař ve specializační přípravě. V případě povinných stáží na jiných pracovištích je 

potom dozor či dohled školitele i s ohledem na jeho odbornost vyloučen úplně. Pokud tedy 

přijmeme fakt, že odborný dozor či dohled vykonává vedle školitele, popřípadě i úplně místo 

něj, jiný lékař se specializovanou způsobilostí (jak ostatně přesvědčivě dokládají i výsledky 

dotazníkového šetření), pak je otázkou, zda by se výše uvedené počty lékařů, nad nimiž může 

být dozor či dohled vykonáván, měly vztahovat i na něj. Je názorem autora práce, že ano. 

Jestliže se v případě školitele stanovený počet školenců vztahuje spíše k otázce, kolik lékařů je 

s ohledem na své časové možnosti skutečně schopen kontinuálně odborně vést k získání 

specializované způsobilosti, pak v případě jiného atestovaného lékaře, by se mělo jednat o 

odpověď na otázku, nad kolika neatestovanými lékaři současně může zákonodárce 

spravedlivě požadovat zajištění výkonu odborného dozoru či dohledu ze strany jednoho 

atestovaného lékaře, navíc obvykle vytíženého vlastní činností.  

Byť by poměr mezi atestovanými a neatestovanými lékaři na oddělení měla regulovat 

vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 99/2012 Sb., tato v praxi samozřejmě nezajišťuje 

stálou přítomnost atestovaných lékařů na odděleních, ať už například z důvodu výkonu 

ambulantní praxe či jiných. I s ohledem na případy popisované judikaturou je zřejmé, že 

právě zajištění kvalitního odborného dozoru a dohledu nad prací neatestovaných lékařů je 

pro bezproblémový výkon jejich činností, a tedy i pro případný vznik jejich právní 

odpovědnosti, klíčové. Jak v případě pacienta s akutním infarktem myokardu v Plzni, tak 

v případě diabetického pacienta v Nymburce byl přitom nedostatečný dohled nad prací 

neatestovaných lékařů v souvislosti právě s pracovním přetížením příslušného lékaře se 

specializovanou způsobilostí.   
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Protože zajištění výkonu odborného dozoru a dohledu je dle ustanovení § 4 odst. 7 

zákona o lékařských povoláních věcí poskytovatele zdravotních služeb, bylo by, dle názoru 

autora práce, vhodné v textu zákona poskytovatele jasně zavázat co do maximálního počtu 

neatestovaných lékařů připadajících na jednoho lékaře se specializovanou způsobilostí 

vykonávajícího nad nimi odborný dozor či odborný dohled, obdobně jako je tomu ve vztahu 

školitel-školenec. Takto to ostatně činilo i zmiňované doporučení představenstva ČLK 

č. 1/2007, které navrhovalo, aby lékař se specializovanou způsobilostí vykonával odborný 

dohled maximálně nad jedním neatestovaným lékařem s délkou praxe do 24 měsíců a nad 

dvěma neatestovanými lékaři s dobou výkonu lékařského povolání nad 24 měsíců. 228 

Dotazníkové šetření nerozlišovalo mezi délkou praxe neatestovaných lékařů „připadajících“ 

na jednoho atestovaného, nicméně poměr maximálně 3:1 je v současné době dle respondentů 

zachován v 84 % případů. Naopak stanovený počet školenců na jednoho školitele je dodržen 

pouze v 63,4 % zjištěných případů. 

Z hlediska dalšího zhodnocení zákonné úpravy specializačního vzdělávání se jako 

zásadní nedostatek jeví neexistence některých prováděcích předpisů předpokládaných § 37 

zákona o lékařských povoláních. Zákonodárce v ustanovení § 4 odst. 3 a odst. 4 zákona o 

lékařských povoláních předpokládá vznik katalogu činností, jež budou moci samostatně 

vykonávat lékaři s odbornou způsobilostí již na základě znalostí a dovedností získaných 

studiem a druhého katalogu stanovujícího činnosti, jež smí samostatně vykonávat lékař 

s certifikátem o absolvování základního kmene. Za tímto účelem by měly být ministerstvem 

zdravotnictví vydány odpovídající vyhlášky, které ale více než rok po novelizaci zákona 

nejsou ani ve fázi návrhu. Je nepochybné, že je jistě velmi náročné shodnout se na takovém 

seznamu kompetencí, který bude přijatelný napříč odbornou obcí. Nutno však připomenout, 

že zákon o lékařských povoláních vydání obdobného prováděcího předpisu předpokládá již 

od novelizace zákonem č. 189/2008 Sb., tedy od 1.7.2008, což se přes veškerou složitost jeví 

jako více než dostatečné časové penzum. Vydání příslušných vyhlášek obsahujících určitý 

„minimální standard“ by přitom nepochybně zvýšilo právní jistotu jak samotných 

neatestovaných lékařů, tak lékařů vykonávajících nad nimi odborný dozor či dohled. Při 

vyvozování právní odpovědnosti lékaře by pak alespoň v části případů odpadla obvykle 

                                                        
 
228 Doporučení představenstva ČLK č. 1/2007  
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složitě znalecky zkoumaná otázka, co měl a mohl dotyčný lékař s ohledem na délku své praxe 

znát a odborně ovládat. 

Jediným regulativem této situace je tak v současné době možnost stanovení 

kompetencí neatestovaného lékaře ze strany jeho školitele, a to v písemné podobě. Z obsahu 

provedeného průzkumného šetření však vyplývá, že danou možnost prozatím využilo jen 

30 % dotazovaných, resp. jejich školitelů. Zde je nutné opět zdůraznit význam role školitele 

v průběhu specializačního vzdělávání mladých lékařů, a to nejen po odborné, ale v tomto 

směru i po právní stránce. Jeho význam reflektuje i novelizace zákona o lékařských 

povoláních, například v tom, že v § 21 odst. 3 ukládá účast školitele při atestační zkoušce 

uchazeče. Že si tuto skutečnost uvědomují i samotní neatestovaní lékaři vyplývá i z četných 

komentářů věnovaných tomuto tématu v rámci dotazníkového šetření, které opakovaně 

zmiňují nutnost lepšího finančního ohodnocení (resp. finanční motivace) školitelů právě ve 

vztahu k této jejich činnosti.  

Veškeré dosud zmíněné záležitosti samozřejmě úzce souvisí s povinností poskytovatele 

zdravotních služeb zajistit jejich personální zabezpečení dle § 11 odst. 4 zákona o zdravotních 

službách. Jakkoliv není ambicí autora této práce zde hodnotit otázku financování ve 

zdravotnictví, její přesah do výše uvedeného je nasnadě. K tomuto ještě několik zajímavých 

postřehů respondentů dotazníkového šetření: 

- personální zajištění okresních nemocnic je velmi často závislé na mladých, ještě neatestovaných 

lékařích. Proto preferuji takovou úpravu legislativy, která je splnitelná i za obtížných personálních 

podmínek. Tedy ano, zákon by měl stanovit jasné kompetence před kmenem/po kmeni a také stanovit, 

jaká musí být dosažitelnost atestovaného dozoru na pracovišti. Pokud ale toto bude omezené počtem, 

kolik neatestovaných lékařů může připadnout na jednoho atestovaného, pak je toto obtížně splnitelné a 

hrozí omezení zdravotní péče v regionu. Předatestační příprava je podfinancovaná, hradí si ji buď 

školenec sám, nebo jeho zaměstnavatel (a tehdy často vyžaduje stabilizační dohodu), tj. okresní 

nemocnice posílá levnou pracovní sílu do krajských či fakultních nemocnic, a ještě jim za tuto "stáž" 

musí platit. Pro zachování zdravotní péče v regionech je potřeba zde zajistit více rezidenčních míst pro 

mladé lékaře. Okresní nemocnice nemohou toto financovat samy. Zároveň však musí zaměstnavatel 

dodržovat podmínky vzdělávání a stanovené termíny absolvování stáží.  
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- finanční motivace pro školitele, jasně daná práva/povinnosti školitele, striktně dané kompetence 

školence s jistotou nevystavovat jej forenzně rizikovým situacím, jež neodpovídají stupni jeho znalostí 

a zkušeností, tvrdá penalizace zdravotnické organizace při vědomém vystavování rizikovým situacím 

lékaře v období předatestační přípravy (detekování daného porušování nařízení komorou, zřizovatelem, 
zákonem...)  

- kromě jasně vymezených povinností mladého lékaře by měly být i stejně jasně stanoveny a kontrolovány 

povinnosti akreditovaného vzdělávacího zařízení s definovanými sankcemi třeba až k odebrání 
akreditace pro vzdělávání na několik let.  

- (…) bohužel tam, kde bych se mohl mladým kolegům věnovat nejvíce, na svém domovském pracovišti, 

jsem mladého kolegu na svém pracovišti za 10 let neměl. Jsme tak malí, že nemůžeme dosáhnout na 

akreditaci. Tedy ačkoliv jsem i v tak malé nemocnici velmi dobře kolegům schopen předávat dovednosti 

na současné úrovni, mám prostor pro toto předávání (na rozdíl od hektického provozu na velkých 

pracovištích) a mohu si dovolit opakovaně předvádět postupy, které se jinde těžko učí, protože se k dané 

problematice dostanou zřídka a musí se vystřídat atd., tak neučím. (…) Tedy jako největší problém 

čistě z mého pohledu z velmi malé nemocnice vidím v tom, že mladí lékaři nemohou velkou část svých 

zkušeností získávat kdekoliv, kde se medicína dělá na dobré úrovni, že si nemohou vybrat, protože se 

to nepočítá (pozn. autora – v tomto případě se nejedná o komentář respondenta, ale 

primáře oddělení ARO jedné malé severočeské nemocnice. Komentář k tématu zaslal 

na emailovou adresu autora práce.)   

 

Následujících několik kapitol práce bylo věnováno nejprve vzniku právní 

odpovědnosti obecně, a poté jejím jednotlivým podobám dle konkrétních právních odvětví. 

Obecné předpoklady pro vznik právní odpovědnosti jsou pochopitelně stanoveny pro 

všechny stejně.  Přesto lze dle názoru autora práce nalézt při vyvozování právní odpovědnosti 

lékaře bez specializované způsobilosti několik specifik. V případech újmy na zdraví 

způsobené lékařem při výkonu jeho povolání je protiprávnost jeho jednání obvykle dána 

postupem non lege artis. Protiprávnost v jednání neatestovaného lékaře je ale navíc možné 

spatřovat i v případě porušení jeho povinnosti vykonávat činnost pod odborným dozorem 

nebo dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí, nejedná-li se explicitně o činnost, jež 

smí vykonávat samostatně. Dle názoru autora práce však samotné porušení této povinnosti 
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nebude mít bez spojitosti s postupem non leg artis vliv na vznik trestněprávní či občanskoprávní 

odpovědnosti neatestovaného lékaře, protože nebude naplněna podmínka existence 

kauzálního nexu mezi protiprávním jednáním a škodlivým následkem. Nelze však vyloučit 

vyvození odpovědnosti v rámci pracovněprávního vztahu. 

Dalším specifickým aspektem odpovědnosti lékaře bez specializovaného způsobilosti 

je otázka zavinění, které hraje klíčovou roli v rámci odpovědnosti dle trestního práva. Drtivá 

většina trestných činů páchaných lékaři při výkonu povolání je nedbalostního charakteru, 

přičemž z provedené analýzy judikatury vyplývá, že na tomto místě soud v případě 

neatestovaných lékařů zkoumá otázku, zda si jsou, mohli či měli být vědomi protiprávnosti 

svého jednání s ohledem na míru znalostí a zkušeností, kterou mohli získat za dosavadní dobu 

praxe. Jak již bylo zmíněno výše, tato otázka je obvykle předmětem znaleckého zkoumání, 

přičemž explicitně vymezené kompetence neatestovaných lékařů, by mohly rozhodovací 

praxi soudů alespoň částečně usnadnit.  

Právě zmíněné rozhodovací praxi soudů byla věnována velká část páté kapitoly této 

práce. Ačkoliv dostupné judikatury k otázce trestní odpovědnosti lékařů bez specializované 

způsobilosti zatím není příliš mnoho, lze ve stávajících rozhodnutích nalézt určité paralely. 

Při hodnocení toho, v čem tkví pochybení neatestovaného lékaře, soudy zohledňují nižší míru 

jejich odborných znalostí a zkušeností, ovšem velmi striktní jsou v otázce jejich nečinnosti. 

Takto Okresní soud v Ostravě konstatuje, že „vzhledem k tomu, že byla v inkriminovanou dobu 

obžalovaná lékařkou bez specializované způsobilosti v oboru porodnictví a gynekologie, nelze jí dávat k tíži 

odborné pochybení. (…) Pochybení obžalované bylo v rovině nečinnosti.“229 Obdobně Nejvyšší soud 

uvádí, že „obviněný (jako lékař při výkonu služby) poškozené totiž neposkytl potřebnou lékařskou péči, a 

přestože byl informován o zhoršení jejího stavu, ponechal ji bez lékařské intervence.“230  

Nečinnost neatestovaného lékaře, resp. porušení jeho povinnosti je pak spatřováno 

v tom, že si nad svou prací nezajistil odborný dohled v situacích, kdy z popisu jeho pracovní 

pozice či ze zavedené praxe v rámci oddělení vyplývá, že předmětný případ nebyl oprávněn 

posoudit samostatně. K tomu opět uvádí Okresní soud v Ostravě, že „z popisu její [lékařky bez 

specializované způsobilosti – pozn. autora] pracovní pozice jednoznačně vyplývala její povinnost bez 

                                                        
 
229 Rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 22.5.2017, sp. zn. 71 T 154/2014-756  
230 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.2.2016, sp. zn. 3 Tdo 27/2016-35 
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dalšího prodlení o suspektním stavu pacientky informovat vedoucího lékaře, což prokazatelně neučinila.“231 Při 

posuzování jiného případu Krajský soud v Ostravě uzavřel, že „z organizačního opatření 

nemocnice jasně vyplývá povinnost mladšího lékaře (MUDr. Viktora H.) přivolat operační službu (MUDr. 

Davida J.) v případě zhoršení zdravotního stavu pacienta, pokud se nejedná o jednoduchý případ.“232  

Takto nebyla vůbec obviněna neatestovaná lékařka v případě rozhodovaném u 

Okresního soudu v Mělníku, protože v souladu s její svědeckou výpovědí „směla přijmout 

pacienta, zhodnotit stav a pokud uznala, že není fyziologický, musela to hlásit staršímu lékaři, což byl 

obžalovaný.“ 233 Nebylo tedy v mezích její kompetence rozhodnout o provedení císařského 

řezu, své povinnosti dostála již tím, že o suspektním nálezu, který by pro provedení daného 

zákroku svědčil, včas informovala příslušného lékaře vykonávajícího nad její prací odborný 

dohled. Jediným zkoumaným případem, kdy došlo k vyvození trestní odpovědnosti 

v důsledku odborného pochybení lékaře, je případ rozhodovaný postupně u Okresního a 

Krajského soudu v Plzni. V daném případě soud na základě svědeckých výpovědí a 

znaleckého zkoumání shledal, že rozpoznání patologie na křivkách EKG bylo v daném 

případě v silách i nezkušeného lékaře.234  

Tento „plzeňský“ případ je paradoxní v tom, že dotyčná lékařka bez specializované 

způsobilosti své povinnosti žádným způsobem nezanedbala – pacienta správně vyšetřila a 

před jeho propuštěním si v souladu s interními pravidly nemocnice vyžádala souhlas vedoucí 

lékařky. Bohužel v předmětném případu došlo k porušení povinnosti i ze strany této lékařky, 

jež měla dle interních pravidel pacienta před propuštěním fyzicky vidět, z dokumentace 

vyšetření zkontrolovat správnost závěrů učiněných neatestovanou lékařkou, a ne se na ně bez 

dalšího spolehnout. Okresní soud v Plzni k tomuto konstatoval, že „právě kontrola vyšetření ze 

strany vedoucího atestovaného lékaře měla zabránit tomu, aby v případě, že mladý nezkušený lékař udělá chybu, 

toto mělo za následek stanovení nesprávné diagnózy, eventuálně léčby“235 a v tomto směru vyvodil trestní 

odpovědnost vedoucí lékařky i její vyšší míru zavinění.  Soudní praxe tedy pravidelně 

zkoumá, zda nedošlo k porušení povinnosti i na straně lékaře pověřeného výkonem 

                                                        
 
231 Cit. rozhodnutí, viz poznámka č. 229 
232 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.9.2015, sp. zn. 5To 169/2015-1035  
233 Rozsudek Okresního soudu v Mělníku ze dne 19.1.2016, sp. zn. 1T 65/2015-511  
234 Rozsudek Okresního soudu Plzeň-město ze dne 29.11.2016, sp. zn. 10 T 71/2015 a navazující rozsudek 
Krajského soudu v Plzni ze dne 11.4.2017, sp. zn. 9To 80/2017-511  
235 Cit. rozhodnutí, viz poznámka č. 234 
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odborného dozoru či dohledu nad neatestovaným lékařem. Kromě výše uvedeného případu 

tak došlo k vyvození trestní odpovědnosti v důsledku úmrtí pacienta u primáře interního 

oddělení nemocnice v Nymburce, právě v souvislosti s nedostatečným výkonem odborného 

dohledu z jeho strany.236  

Pokud se obvinění atestovaní i neatestovaní lékaři brání, že k jejich pochybení došlo 

kvůli jejich pracovnímu přetížení danému špatně nastaveným systémem, a tedy kvůli 

nedostatečně vytvořeným podmínkám ze strany zaměstnavatele, soudy jejich argumentaci 

konzistentně odmítají. Takto Okresní soud v Nymburce konstatoval, že „pokud obžalovaný 

MUDr. V. H. [primář – pozn. autora] namítá, že nebylo v jeho silách plnit odborný dohled na pracovišti, 

kde pracoval lékař bez specializované způsobilosti a bez absolvování základního kmene, když k tomu neměl od 

vedení nemocnice splněny základní podmínky, je nutno uvést, že ani v takovém případě nelze uvažovat o tom, 

že by nebyl trestně odpovědný. Pokud on sám souhlasil, že za stávajících podmínek odborný dohled vykonávat 

bude, bylo jeho povinností jej vykonávat řádně. Pokud by bylo možno považovat za řádný výkon odborného 

dohledu možnost, že postačí, když lékař se specializovanou způsobilostí vykonávající odborný dohled shledá 

správnost lékařského postupu lékaře bez specializované způsobilosti pouze na podkladě údajů, které mu jsou 

pouze sděleny, samotný zákonem určený „odborný dohled“ by tak zcela ztrácel smysl a byl by bezpředmětný.“  

I Krajský soud v Plzni uvádí, že „si je vědom toho, že práce lékařů je velmi zodpovědná a náročná, a že 

obžalovaná MUDr. J. měla kromě kontroly nad neatestovanými lékaři mnoho dalších povinností. K tomu, že 

byla nadmíru zaneprázdněna, by však bylo možné přihlédnout jen v situaci, kdy by byla v době kontaktování 

obžalovanou P. např. volána na lůžkové oddělení, měla nějakou jinou činnost, byla přítomna u jiného 

urgentního případu.“237  

Obdobně z pohledu neatestovaných lékařů je dle názoru Okresního soudu v Ostravě 

podstatné, že „že pokud obžalovaná, ať už subjektivně nebo objektivně, byla v časové tísni, nic jí nebránilo 

požádat o pomoc a řešení situace vedoucího lékaře.“238 K případu obžalovaného MUDr. V. H. pak 

Okresní soud ve Frýdku-Místku konstatoval, že „je třeba v celé své nahotě ukázat selhání systému, kdy 

obžalovaný V. H. byl v práci dlouhodobě, přičemž taková potřeba nebyla vyvolána žádnými mimořádnými 

okolnostmi. On sám na takový způsob práce přistoupil. I proto za své pochybení nese plnou odpovědnost.“239 

                                                        
 
236 Rozsudek okresního soudu v Nymburce ze dne 21.3.2017, sp. zn. 2T 188/2016-572 a navazující rozsudek 
Krajského soudu v Praze ze dne 20.7.2017, sp. zn. 11 To 255/2017-676  
237 Cit. rozhodnutí, viz poznámka č. 234 
238 Cit. rozhodnutí, viz poznámka č. 229 
239 Rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 9.3.2015, sp. zn. 1 T 256/2013-923  
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Z tohoto případu, stejně jako z případu pacienta s diabetem v nymburské nemocnici, rovněž 

vyplývá zásadní význam informací obsažených ve zdravotnické dokumentaci pro 

rozhodovací praxi soudů. 

Není v možnostech lékaře bez specializované způsobilosti jakožto jednotlivce 

efektivně ovlivnit úpravu zákonných a podzákonných norem tak, aby mu poskytovaly 

potřebnou míru právní jistoty pro výkon povolání i pro hladký průběh specializačního 

vzdělávání. Na základě zhodnocení získaných poznatků týkajících se problematiky právní 

odpovědnosti neatestovaných lékařů, lze vyvodit alespoň následující doporučení, jež by měla 

minimalizovat riziko, že neatestovaný lékař svým zaviněným pochybením způsobí újmu na 

zdraví pacienta a bude za ni muset přijmout odpovědnost. 

Jako lékař bez specializované způsobilosti… 

…vím, kdo je můj školitel a snažím se s ním být v rámci svého specializačního vzdělávání 
v pravidelném kontaktu. 

…mám od svého školitele písemně stanovené kompetence a jejich výkonem si jsem v obvyklých situacích 

jist. 

…v každém okamžiku vím, kdo nad mou prací vykonává odborný dozor či dohled a mám jak tohoto 
lékaře kontaktovat. 

…dle rozsahu svých kompetencí a interních pravidel nemocnice se vždy pokusím zajistit přítomnost 

nebo získat stanovisko lékaře vykonávajícího odborný dozor či dohled, pokud to situace vyžaduje. 

…věnuji potřebnou pozornost svým pacientům. Pokud jsem pod časovým tlakem, na situaci upozorním 

lékaře vykonávajícího odborný dozor či dohled.  

…pokud se v průběhu služby dostanu do urgentní situace, kterou jsem nucen vyřešit sám, nezůstávám 
nečinný. Poskytnu potřebnou péči nejlépe, jak to na základě mých znalostí, schopností a dovedností lze. 

…pokud možno pečlivě čtu a vedu zdravotnickou dokumentaci. 

…pokud zpětně zjistím, že jsem udělal chybu, upozorním na ni lékaře vykonávajícího odborný dozor 

nebo dohled, aby mohl zvážit její důsledky a případně přijmout nápravná opatření. 
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…pokud ze strany zaměstnavatele dlouhodobě nejsou zajištěny adekvátní podmínky pro výkon mé 

práce (nezajištění odpovídajícího dozoru či dohledu, množství přesčasů apod.), na situaci upozorním 
nadřízeného. Pokud se problém nevyřeší, zvážím změnu zaměstnavatele. 
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Závěr 

Postavení lékaře bez specializované způsobilosti je v rámci systému českého 

zdravotnictví po právní i praktické stránce specifické a odlišné od dalšího zdravotnického 

personálu. Ačkoliv získáním odborné způsobilosti neatestovaný lékař naplnil první 

předpoklad pro poskytování zdravotních služeb, až do úspěšného složení atestační zkoušky je 

při této činnosti zákonodárcem omezen. Zákon o lékařských povoláních pro výkon povolání 

lékaře s odbornou způsobilostí stanoví povinnost odborného dozoru či odborného dohledu 

nad činnostmi neatestovaného lékaře ze strany lékaře atestovaného. Výjimkou jsou ty 

činnosti, jež je neatestovaný lékař explicitně oprávněn vykonávat samostatně. Katalogy 

činností, jež smí samostatně vykonávat lékař s odbornou způsobilostí a lékař s certifikátem o 

absolvování základního kmene specializačního vzdělávání, by měly být obsahem prováděcích 

předpisů, jejichž vydání zákon o lékařských povolání předpokládá. Tento předpoklad však 

zůstává dlouhodobě nenaplněn, v době uzavření rukopisu této práce k vydání příslušných 

vyhlášek ze strany ministerstva zdravotnictví nedošlo. Jedinou cestou, jak v současné době 

formálně ukotvit rozsah kompetencí neatestovaného lékaře, tak zůstává jejich písemné 

stanovení školitelem. 

Zákon o lékařských povoláních po novelizaci provedené zákonem č. 67/2017 Sb. 

nově v § 4 odst. 6 stanovil podmínky výkonu odborného dozoru a odborného dohledu ze 

strany lékaře se specializovanou způsobilostí. Výkon kontinuálního odborného dozoru a 

dohledu nad účastníky specializačního vzdělávání však zákon v § 20 odst. 7 ukládá i jejich 

školiteli. Zároveň na tomto místě stanoví, že jeden školitel může vykonávat odborný dozor 

nad nejvýše dvěma a odborný dohled nad nejvýše třemi lékaři ve specializační přípravě. 

Současně pak může odborný dozor a odborný dohled vykonávat nejvýše nad třemi 

neatestovanými lékaři. 

Pokud zákonodárce nepředpokládá, že výkon odborného dozoru a dohledu nad 

neatestovanými lékaři je věcí pouze jejich školitele – což by i z praktického hlediska bylo asi 

jen velmi obtížně zvládnutelné – pak není ze znění zákona zřejmé, zda se výše uvedená 

početní omezení neatestovaných lékařů vztahují i na situaci, kdy nad jejich činností vykonává 

odborný dozor či dohled jiný lékař se specializovanou způsobilostí než jejich školitel. Dle 
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názoru autora práce by tomu tak být mělo, jak to ostatně předpokládá i doporučení 

představenstva ČLK č. 1/2007.  

Protože personální zabezpečení poskytování zdravotních služeb i zajištění odborného 

dozoru a odborného dohledu je dle zákona povinností poskytovatele zdravotních služeb240, 

bylo by, dle názoru autora práce, vhodné v textu zákona poskytovatele jasně zavázat co do 

maximálního počtu neatestovaných lékařů připadajících na jednoho lékaře se 

specializovanou způsobilostí vykonávajícího nad nimi odborný dozor či odborný dohled, 

obdobně jako je tomu ve vztahu školitel-školenec. 

Zhodnocení fungování stávajících právních norem upravujících činnost a postavení 

lékaře bez specializované způsobilosti v praxi, bylo předmětem dotazníkového šetření 

realizovaného autorem práce ve spolupráci se Sekcí mladých lékařů ČLK, jehož se zúčastnilo 

1193 neatestovaných lékařů. Průzkumem byly ověřovány tyto hypotézy: 

- H1: Odborný dozor/dohled vykonává častěji jiný atestovaný lékař než školitel. 

- H2: Kompetence konkrétního neatestovaného lékaře nejsou v nadpoloviční většině 
případů stanoveny písemně. 

- H3: Nadpoloviční většina neatestovaných lékařů slouží noční služby i před kmenem. 

- H4: Ve fakultních nemocnicích připadá na jednoho atestovaného lékaře více 
neatestovaných lékařů než v nemocnicích krajských nebo okresních/oblastních. 

- H5: Dohled ze strany neatestovaného lékaře je kvalitnější během denních služeb než 
během nočních služeb. 

Na základě získaných dat bylo možné konstatovat následující: 

- Hypotéza H1 byla potvrzena. Ve zhruba 70 % zkoumaných případů vykonává 
odborný dozor/dohled jiný atestovaný lékař než školitel. 

- Hypotéza H2 byla potvrzena. Pouze 30 % respondentů má kompetence stanoveno 
písemně. 

- Hypotéza H3 byl potvrzena. Noční služby před absolvováním kmene sloužilo 82 % 
respondentů. 

                                                        
 
240 § 16 ZoZS a § 4 odst. 7 ZoLP 
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- Hypotéza H4 byla vyvrácena. Z odpovědí respondentů nevyplývá signifikantní rozdíl 
mezi jednotlivými typy nemocnic v počtech neatestovaných lékařů připadajících na 
atestovaného lékaře.  

- Hypotéza H5 byla potvrzena. Existuje signifikantní rozdíl mezi dosažitelností 
odborného dohledu během denních služeb a během nočních služeb, přičemž 
respondenty byla subjektivně jako mírně kvalitnější (vstřícnější) hodnocena 
komunikace při denních službách. 

 

Ve světle výše uvedeného byly v dalších částech práce zkoumány nejprve obecné 

předpoklady vzniku právní odpovědnosti lékaře bez specializované způsobilosti a následně 

analyzovány její jednotlivé podoby dle typu právních odvětví. Specifická pro neatestovaného 

lékaře je skutečnost, že protiprávnost jeho jednání může být, kromě postupu non lege artis, 

spatřována i v případě porušení jeho povinnosti vykonávat činnost pod odborným dozorem 

nebo dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí, nejedná-li se explicitně o činnost, jež 

smí vykonávat samostatně. Samotné porušení této povinnosti však, dle názoru autora práce, 

bez spojitosti s postupem non lege artis nebude mít vliv na vznik trestněprávní či 

občanskoprávní odpovědnosti neatestovaného lékaře, protože zde nebude existovat příčinná 

souvislost mezi protiprávním jednáním a škodlivým následkem. 

Při vyvozování právní odpovědnosti lékařů bez specializované způsobilosti soudní 

praxe rovněž specificky přistupuje k otázce zavinění, jejíž význam je především v rámci 

trestní odpovědnosti zásadní. Vzhledem ke skutečnosti, že většina trestných činů páchaných 

lékaři při výkonu povolání je nedbalostního charakteru, zkoumá soud v případě 

neatestovaného lékaře, zda si je, mohl či měl být vědom protiprávnosti svého jednání 

s ohledem na míru znalostí a zkušeností, kterou mohl získat v průběhu své dosavadní praxe. 

Z provedené rešerše a následné analýzy stávající judikatury vyplynulo, že byť soudní 

praxe zohledňuje nižší míru odborných znalostí a zkušeností neatestovaných lékařů, velmi 

odmítavě se staví k jejich případné nečinnosti. Nečinnost, a tedy porušení povinnosti, je 

spatřováno v tom, že si neatestovaný lékař nezajistil nad svou prací odborný dohled 

v situacích, kdy předmětný případ nebyl oprávněn posoudit samostatně. Na druhou stranu 

soud zároveň zkoumá i otázku, zda nedošlo k porušení povinnosti i na straně lékaře, jenž byl 

výkonem tohoto odborného dohledu pověřen. Případná (trestně)právní odpovědnost se pak 
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může vztahovat na oba dotčené lékaře. Pokud se obvinění atestovaní i neatestovaní lékaři 

brání, že k pochybení došlo kvůli jejich pracovnímu přetížení, a tedy nedostatečně 

vytvořeným podmínkám ze strany zaměstnavatele, soudy jejich argumentaci konzistentně 

odmítají. 

Po zhodnocení získaných poznatků týkajících se problematiky právní odpovědnosti 

neatestovaných lékařů, byla vyvozena následující doporučení: 

Jako lékař bez specializované způsobilosti… 

…vím, kdo je můj školitel a snažím se s ním být v rámci svého specializačního vzdělávání 
v pravidelném kontaktu. 

…mám od svého školitele písemně stanovené kompetence a jejich výkonem si jsem v obvyklých situacích 

jist. 

…v každém okamžiku vím, kdo nad mou prací vykonává odborný dozor či dohled a mám jak tohoto 
lékaře kontaktovat. 

…dle rozsahu svých kompetencí a interních pravidel nemocnice se vždy pokusím zajistit přítomnost 
nebo získat stanovisko lékaře vykonávajícího odborný dozor či dohled, pokud to situace vyžaduje. 

…věnuji potřebnou pozornost svým pacientům. Pokud jsem pod časovým tlakem, na situaci upozorním 

lékaře vykonávajícího odborný dozor či dohled.  

…pokud se v průběhu služby dostanu do urgentní situace, kterou jsem nucen vyřešit sám, nezůstávám 
nečinný. Poskytnu potřebnou péči nejlépe, jak to na základě mých znalostí, schopností a dovedností lze. 

…pokud možno pečlivě čtu a vedu zdravotnickou dokumentaci. 

…pokud zpětně zjistím, že jsem udělal chybu, upozorním na ni lékaře vykonávajícího odborný dozor 
nebo dohled, aby mohl zvážit její důsledky a případně přijmout nápravná opatření. 

…pokud ze strany zaměstnavatele dlouhodobě nejsou zajištěny adekvátní podmínky pro výkon mé 

práce (nezajištění odpovídajícího dozoru či dohledu, množství přesčasů apod.), na situaci upozorním 
nadřízeného. Pokud se problém nevyřeší, zvážím změnu zaměstnavatele. 

Cílem této práce bylo komplexní popsání problematiky právní odpovědnosti lékaře 

bez specializované způsobilosti a kritické zhodnocení její právní úpravy na podkladu stávající 
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judikatury a poznatků získaných dotazníkovým šetřením. S ohledem na výše uvedené lze tedy 

konstatovat, že vytčeného cíle bylo dosaženo. 
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Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České 

lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 271/2012 Sb., o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo 

omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, 

nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu 

lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku 

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních 

služeb, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 117/2018 Sb., o zkušebním řádu aprobační zkoušky 

Vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů 

Vyhláška č. 158/2018 Sb., o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě 

její části 

Návrh vyhlášky o vzdělávání v základních kmenech lékařů, dostupné online z 

https://apps.odok.cz/veklep-

detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p

_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNB27P9NFB&tab=det

ail, 16.8.2018 
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Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2001 Sb. m. s.o přijetí Úmluvy na ochranu 

lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: 

Úmluva o lidských právech a biomedicíně 

Stavovský předpis č. 10 České lékařské komory, Etický kodex České lékařské komory. 

Dostupné online z 

https://www.lkcr.cz/doc/cms_library/10_sp_c_10_eticky_kodex-100217.pdf, 

10.8.2018 

Principy evropského deliktního práva (PETL). Dostupné online z 

http://civil.udg.edu/php/biblioteca/items/283/PETL.pdf, 16.8.2018 

 

Judikatura 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.3.2005, sp. zn. 7 Tdo 219/2005 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.1 2012, sp. zn. 5 Tdo 912/2011 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3.9.2013, sp. zn. 28 Cdo 3620/2012 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.2.2016, sp. zn. 25 Cdo 878/2014 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.11.2010, sp. zn. 3 Tdo 777/2010 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.3.2005, sp. zn. 7 Tdo 219/2005  

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.3.2010, sp. zn. 8 Tdo 193/2010  

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.7.2010, sp. zn. 21 Cdo 2480/2009 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.5.2006, sp.zn. 25 Cdo 670/2005 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 11. 2011, sp. zn. 25 Cdo 3550/2009 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8.1.2003, sp. zn. 4 Tz 57/2002  

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 9. 1997, sp. zn. 2 Tzn 72/1997 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.2.2016, sp. zn. 3 Tdo 27/2016-35 
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Nález Ústavního soudu ČR ze dne 18. 5. 2001, sp. zn. IV. ÚS 639/2000 

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08 

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 23. 5. 2017, sp. zn. II.ÚS 1603/16 

Rozsudek Okresního soudu v Nymburce ze dne 21.3.2017, sp. zn. 2 T 188/2016-572 

Usnesení Okresního soudu ve Vyškově ze dne 5.6.2015, sp. zn. 1T 22/2014-477 

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 11.3.2013, sp. zn. 1 T 125/2011  

Rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 22.5.2017, sp. zn. 71 T 154/2014-756 

Rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 9.3.2015, sp. zn. 1 T 256/2013-923 

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.9.2015, sp. zn. 5To 169/2015     

Rozsudek Okresního soudu Plzeň-město ze dne 29.11.2016, sp. zn. 10 T 71/2015  

Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 11.4.2017, sp. zn. 9To 80/2017-511 

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 20.7.2017, sp. zn. 11 To 255/2017-676 

Rozsudek Okresního soudu v Mělníku ze dne 19.1.2016, sp. zn. 1T 65/2015-511  

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31.3.2016, sp. zn. 12To 155/2016-538 

Stanovisko občanskoprávního kolegia býv. Nejvyššího soudu uveřejněné ve Sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek jako R 55/1971 

Barnett v Chelsea and Kensington Hospital Management Committee, [1969] 1 QB 428 

Rozsudok Okresného súdu v Prievidzi ze dne 24. 5. 1978 sp. zn. 2 T 239/78 (R 31/1979) 
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10. 12. 2017 Právní odpovědnost lékaře bez specializované způsobilosti a její praktické dopady z pohledu lékaře

https://docs.google.com/forms/d/1lTnOy0PKC_6srmiQSGqrtKEgGPiOS1r_Ff13V7C5JbA/edit 1/8

Právní odpovědnost lékaře bez specializované
způsobilosti a její praktické dopady z pohledu lékaře
   Neatestovaný lékař se v průběhu svého specializačního vzdělávání nevyhnutelně setkává s 

případy, jejichž řešení vyžaduje nad rámec odborných znalostí i praktickou zkušenost, kterou 

doposud neměl možnost získat. Pokud při řešení těchto i jiných případů mladý lékař chybuje a 

způsobí tak například újmu na zdraví pacienta, ponese za své jednání právní odpovědnost. V asi 

nejzávažnější podobě se tato odpovědnost může odrazit v trestním stíhání s potenciálně zásadními 

dopady na jeho další osobní i profesní život. 

   Aby mladý lékař toto riziko minimalizoval, je naprosto klíčové, aby si byl přesně vědom, jaké jsou 

jeho aktuální kompetence a jaké výkony smí provést pouze pod odborným dohledem atestovaného 

lékaře. Je pak na poskytovateli zdravotních služeb, aby náležitý výkon odborného dohledu zajistil.  

V ideálním světě se neatestovaný lékař bude mít vždy s kým poradit a chybám se mu tedy podaří 

vyhnout. Cílem mého dotazníkového šetření je ale zjistit, jak vypadá v tomto ohledu svět reálný a 

výsledky průzkumu následně vyhodnotit v rámci mé diplomové práce  - konfrontovat je s platnou 

legislativní úpravou a na jejich pozadí rozebrat jednotlivé aspekty právní odpovědnosti 

neatestovaných lékařů. 

   Dotazník vznikl na základě rozhovorů s mladými lékaři a ve spolupráci se Sekcí mladých lékařů 

ČLK, která bude mít rovněž výsledky dotazníkového šetření spolu se závěry mé práce k dispozici pro 

další využití. Vzhledem k tomu, že se jedná o potenciálně citlivá témata, je vyplnění dotazníku plně 

anonymní a publikovány budou pouze souhrnné výsledky. V případě dotazů či připomínek mě 

neváhejte kontaktovat na daniela.stokova@gmail.com. 

   Za vyplnění dotazníku předem děkuji, 

                                                                                                                                                                                        

Daniela Štoková    

*Povinné pole

ČÁST 1 - SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝKON PRÁCE
BĚHEM STANDARDNÍ PRACOVNÍ DOBY NA DOMOVSKÉM
PRACOVIŠTI

1. 1. Se svým školitelem *
Označte jen jednu elipsu.

 jsem v pravidelném kontaktu

 jsem v občasném kontaktu

 mám pouze formální vztah

 nejsem v kontaktu

2. 2. Mám jasně stanovené dlouhodobé kompetence (= tj. výkony, které smím provádět
samostatě, bez odborného dohledu) *
(pozn. odborným dohledem se rozumí před absolvováním kmene trvalá přítomnost atestovaného

lékaře na pracovišti, kde vykonávám práci; po absolvování kmene alespoň telefonická

dosažitelnost atestovaného lékaře, který je schopen se v případě potřeby do 20 minut na

pracoviště osobně dostavit)

Označte jen jednu elipsu.

 ano, písemně od školitele

 ano, ústně od školitele

 jen obecně v rámci vnitřních přepisů zařízení

 ne

 nevím
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Právní odpovědnost lékaře bez specializované způsobilosti a její praktické 

dopady z pohledu lékaře 

Abstrakt 

Postavení lékaře bez specializované způsobilosti je v rámci systému českého 

zdravotnictví po právní i praktické stránce specifické a odlišné od dalšího zdravotnického 

personálu. Ačkoliv získáním odborné způsobilosti neatestovaný lékař naplnil první 

předpoklad pro poskytování zdravotních služeb, až do úspěšného složení atestační zkoušky je 

povinen svou činnost vykonávat pod odborným dozorem či odborným dohledem ze strany 

lékaře atestovaného. Výjimku tvoří ty činnosti, jež je neatestovaný lékař explicitně oprávněn 

vykonávat samostatně.  

V tomto kontextu je cílem práce komplexně popsat problematiku právní 

odpovědnosti lékaře bez specializované způsobilosti a kriticky zhodnotit její právní úpravu na 

podkladu stávající judikatury a poznatků získaných dotazníkovým šetřením mezi 

neatestovanými lékaři. V první části práce je pozornost věnována především analýze 

právního rámce postavení lékaře bez specializované způsobilosti, představovaného zejména 

zákonem č. 95/2004 Sb. Další část práce se věnuje problematice právní odpovědnosti, a to 

jak předpokladům jejího vzniku, tak jejím jednotlivým podobám v rámci různých právních 

odvětví. Poslední část pak získané poznatky propojuje a vyhodnocuje za využití modelových 

příkladů, výstupů dotazníkového průzkumu a rešerše relevantní judikatury.  
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Právní odpovědnost; lékař; atestace 

  



 

  

Legal liability of a physician in graduate medical training and its practical 

consequences  

Abstract 

From both legal as well as practical point of view, a physician in training (i.e. without 

specialist qualification for performing the medical profession of physician) finds himself in a 

unique position, differing from those of any other medical staff. Having completed a medical 

degree, a physician starts his journey towards obtaining an unrestricted license to practice 

medicine. However, up until a successful ending of his graduate training, he is required to 

practice medicine under direct or indirect supervision of an attending physician, with a sole 

exception of those procedures explicitly permitted to be done unsupervised. 

With regard to the above mentioned, the aim of this thesis is to deliver a complex 

picture analysing legal liability of a physician in graduate medical training. Further on, it aims 

to critically assess current legislation concerning this topic on the grounds of relevant case law 

as well as outcomes of a survey among physicians without specialist qualification for 

performing the medical profession of physician. First part of the thesis analyses mainly 

the legal framework a physician in training has to work in, i.e. Act. No. 95/2004 Coll. 

Following part of the thesis then covers the issue of legal liability, both the conditions for its 

establishment and its various types derived from individual areas of law. Finally, last part of 

the thesis aspires to combine the knowledge acquired so far and to evaluate it using example 

model situations, data obtained from the survey a well as conclusions drawn from the case 

law research.    
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