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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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