
Abstrakt
Předpoklady povinnosti k náhradě újmy vzniklé při poskytování zdravotních služeb

Tato  rigorózní  práce  se zabývá  předpoklady povinností  k náhradě  újmy na zdraví, 

které  je  nutné  naplnit,  aby  bylo  možné  uplatnit  nárok  na  náhradu  újmy  na  zdraví  a  to 

s ohledem na specifika, která s sebou nese poskytování zdravotních služeb. V případě sporu je 

nejvíce  problematické  prokázat  protiprávní  jednání  lékaře  a  příčinnou  souvislost  mezi 

protiprávním jednáním a následnou škodou. Z tohoto důvodu je to společně s částí týkající se 

újmy na zdraví stěžejní body této práce.

V této práci se nejdříve zaměřuji na občanskoprávní odpovědnosti v obecné rovině a 

na  to  navazuji  problematikou  občanskoprávní  odpovědnosti  s ohledem  na  poskytování 

zdravotních  služeb.  Nechybí  zde  ani  kapitola  věnující  se  přímo  zdravotním  službám  a 

zakotvení této oblasti  v právních předpisech. Další části jsou rozděleny podle jednotlivých 

předpokladů  povinnosti  k náhradě  újmy  na  zdraví,  a  to  na  protiprávní  jednání,  újmu, 

příčinnou  souvislost  a  zavinění.  V každé  části  se  snažím  přiblížit  předpoklad  nejdříve  v 

obecné  rovině  a  následně  s ohledem  na  jednotlivá  specifika,  která  jsou  spojena  s 

poskytováním  zdravotních  služeb.  Třetí  část  se  věnuje  prvnímu  předpokladu,  tedy 

protiprávnímu  jednání.  V souvislosti  s poskytováním  zdravotních  služeb  se  v této  části 

zabývám zejména postupem lege artis a jeho vymezením, to se snažím přiblížit na judikatuře 

soudů. Čtvrtá část se zabývá újmou a jejím rozčleněním na majetkovou a nemajetkovou újmu. 

V kapitolách jsou rozebrány jednotlivé typy nároků, kdy závěr obsahuje rozbor problematiky 

nároků sekundárních  obětí. Pátá  část  této  práce  se týká  příčinné  souvislosti.  Pozornost  je 

věnována prokazování  příčinné souvislosti,  a to z důvodu, že ve sporech o náhradu újmy 

vzniklé při poskytování zdravotních služeb se pacient nachází ve složité procesní situaci. Z 

tohoto důvodu se v této části věnuji možnostem, jak v tomto případě újmu prokázat. Poslední 

šestá  část  se  věnuje  zavinění.  Prokázání  tohoto  předpokladu  není  při  tomto  typu  sporů 

stěžejní, a proto mu není věnována větší pozornost. 
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