
Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb 

Abstrakt 

Diplomová práce si klade za cíl podrobněji rozebrat občanskoprávní odpovědnost při 

poskytování zdravotních služeb s bližším zaměřením na odpovědnost za nemajetkovou újmu 

na životě a zdraví vzniklou v průběhu poskytování zdravotních služeb pacientu či imateriální 

újmu vzniklou osobám blízkým v důsledku porušení právní povinnosti lékaře, a to včetně 

způsobu a rozsahu odčinění takové nemajetkové újmy. V rámci práce je představena současná 

právní úprava, která se uplatní při dovozování občanskoprávní odpovědnosti při poskytování 

zdravotních služeb s dílčími odkazy na právní úpravu předchozí, tedy OZ 1964 a náhradovou 

vyhlášku, a jsou představeny změny a zmíněna slabší místa současné právní úpravy. 

Práce se skládá z pěti hlavních kapitol, úvodu a závěru. První a druhá kapitola uvozují 

danou problematiku, kdy jsou představeny základní pojmy důležité pro oblast občanskoprávní 

odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb a též prameny právní úpravy, v jejichž rámci 

je osvětlen vzájemný vztah dvou stěžejních právních předpisů upravujících poskytování 

zdravotních služeb, a to OZ a ZZS. Je též objasněn samotný charakter lidského života a zdraví 

jakožto dílčích osobnostních práv, zmíněn jejich přirozenoprávní základ a též potřeba a 

zdůvodnění jejich ochrany. 

Třetí kapitola se již věnuje samotnému vztahu pacienta a lékaře, jeho povaze a obsahu, 

kdy jsou vypíchnuty dvě stěžejní povinnosti lékaře: povinnost postupovat lege artis a 

povinnost získat svobodný a informovaný souhlas. Zmíněna je i povinnost lékaře jednat 

obezřetně tak, aby nevznikala nedůvodná újma mj. na životě a zdraví pacienta a dodržovat tak 

prevenční povinnost. V neposlední řadě je představena smlouva o péči o zdraví jakožto 

institut, který jasně deklaroval základ vztahu pacienta a lékaře jakožto soukromoprávní a 

poprvé tak zakotvil v českém právním řádu smluvní typ, který se uplatní při poskytování 

zdravotních služeb. 

Čtvrtá kapitola se konečně věnuje samému jádru této diplomové práce, tedy 

občanskoprávní odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb, kdy je zmíněna změna 

vnímání občanskoprávní odpovědnosti jakožto povinnosti k náhradě újmy vznikající již spolu 

s primární povinností. Těžiště této kapitoly však stojí na bližším rozebrání podmínek, které 

musí být naplněny, aby mohla být dovozena povinnost poskytovatele zdravotních služeb 

k náhradě újmy na zdraví, tedy protiprávní jednání, újma vzniklá v důsledku takového 

protiprávního jednání a zavinění jakožto subjektivní složka nutná v případě porušení zákonné 

povinnosti či povinnosti prevenční. Na závěr této kapitoly je pojednáno o osobách, které 



ponesou v konečném důsledku odpovědnost za konkrétní porušení právní povinnosti a 

následný vznik újmy při poskytování zdravotních služeb. 

Poslední pátá kapitola podrobně pojednává o nemajetkové újmě vzniklé v důsledku 

ublížení na zdraví a usmrcení, a to včetně dílčích nároků poškozeného pacienta v podobě 

bolestného, odčinění ztížení společenského uplatnění a duševních útrap. Práce rozebírá 

především rozsah a způsob odčinění takto vzniklé nemajetkové újmy, a to ve světle Metodiky 

k náhradě nemajetkové újmy na zdraví včetně rozebrání charakteru této Metodiky a jejího 

současného postavení při určování výše bolestného a odčinění ztížení společenského 

uplatnění. Okrajově je též pojednáno o nemajetkové újmě včetně jejího odčinění, která může 

vzniknout osobám blízkým poškozenému pacientu v důsledku zvlášť závažného ublížení na 

zdraví či usmrcení poškozeného pacienta.  
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