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Trestní odpovědnost ve zdravotnictví (abstrakt v českém jazyce)   

Účelem této rigorózní práce je poukázat na trestněprávní odpovědnost poskytovatelů zdravotních 

služeb, a to jak hlavně u lékařů jak fyzických osob, tak i u nemocničních zařízení jako 

právnických osob. Tato práce je rozdělená na 4 kapitoly a její nedílnou součástí je také jedna 

příloha. 

Obsahem první kapitoly je vymezení základních právních pojmů ve zdravotnictví, jako jsou 

informovaný souhlas, informovaný nesouhlas, postup lege artis, zdravotnická dokumentace 

a mlčenlivost. Jedná se o instituty, které se ve zdravotnictví vyskytuji nejčastěji a jejich bližší 

vymezení následně pomůže čitateli lépe pochopit samotný cíl této práce. Vzhledem k tomu, 

že tato práce je zaměřená na trestněprávní odpovědnost, tak i jednotlivé pojmy jsou vymezeny 

především v trestněprávní rovině.   

Druha kapitola s označením Trestné činy ve zdravotnictví ukrývá v sobě jednotlivé trestné činy, 

kterých se může lékař při výkonu svého povolání dopustit, a to jak úmyslným jednáním, tak také 

v nedbalostní formě. V této kapitole nejsou vymezeny všechny trestné činy, ale především 

ty, které se ve zdravotnictví vyskytují nejčastěji, respektive které je jeví být ve vztahu 

ke zdravotnictví nejzajímavější. Vzhledem k tomu, že k některým trestným činům existuje 

i relevantní judikatura, pro lepší pochopení dané problematiky jsou také blíže rozvedeny 

jednotlivá soudní rozhodnutí, neboť na praktických případech, které se v minulosti již řešily, 

se předmětné téma vysvětluje nejlépe. 

Třetí kapitola pojednává o třech okolnostech vylučující protiprávnost, které ve zdravotnictví mají 

své uplatnění. Konkrétně se jedná o krajní nouzi, souhlas poškozeného a přípustné riziko. 

Smyslem této kapitoly je poukázat především na to, že pokud v určitých situacích jsou splněny 

zákonem předpokládané okolnosti, tak jednání, které ačkoliv po formální stránce naplňuje 

skutkovou podstatu některého trestného činu, tak s přihlédnutím na předmětné okolnosti nebude 

možné aktéra daného skutku trestněprávně stíhat. 

Čtvrtá kapitola pojednává o trestní odpovědnosti právnických osob. Jedná se v současné době 

a velice diskutované téma, neboť jde o institut, který v legislativě funguje relativně krátce 

a poslední novela měla významný dopad na tuto oblast. Vzhledem k tomu, že díky předmětné 

novele je po novém možné stíhat právnické osoby také za trestné činy proti životu a zdraví, které 
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se u lékařů vyskytují zřejmě nejčastěji, tak bylo na místě alespoň jednu kapitolu věnovat také 

této problematice. 

Součástí práce je také jedna příloha, které obsahem je graficky zpracovaný dotazník 

pozůstávající z deseti věcných otázek, přičemž jednotlivé odpovědi jsou zpracované 

do samotného textu této práce. Dotazníku se zúčastnilo 140 respondentů, z toho v zastoupení 

žen bylo 99 osob a v zastoupení mužského pohlaví 41 osob. Jednalo se zejména 

o lidi s vysokoškolským vzděláním ve věku 26 až 30 let. 

Tato práce je věnovaná nejen samotným lékařům, u kterých se předpokládá, že mají alespoň 

základné právní znalosti z předmětné problematiky, ale také i pro běžné lidi, kteří se nepohybují 

v právním nebo ve zdravotnickém prostředí. Ve snaze o co nejlepší pochopení dané 

problematiky pro každého jedince je tato práce psaná takovou formou, aby byla srozumitelná 

také pro laiky. 


