
Abstrakt 

Téma rigorózní práce: Civilní spory mezi lékařem a pacientem 

Medicínské právo je progresivním interdisciplinárním oborem spojujícím veřejné  

i soukromé právo. Zdraví je jedním z nejdůležitějších atributů lidského života a existence 

případné újmy, která vznikne v návaznosti na protiprávní jednání lékaře, ačkoliv lékař má 

člověku svou péčí právě pomoci, je mimořádně citlivá a při řešení takto vzniklé újmy čelí 

pacient specifickým otázkám.         

 Mezi lékařem a pacientem existuje vysoká míra informační nerovnosti, kterou je 

potřeba dostupnými a efektivními nástroji vyrovnávat. Jedná se zejména o procesněprávní 

nástroje civilního soudu, nicméně i mimosoudní metody řešení sporu mohou tuto 

nerovnováhu napravovat.          

 Celá rigorózní práce se skládá ze čtyř hlavních kapitol, které se dále rozvětvují. První 

kapitola se věnuje zasazení medicínského práva do právního řádu České republiky a dále se 

věnuje vymezení hmotněprávního vztahu mezi lékařem a pacientem a jeho obsahovým 

náležitostem, vymezuje jednotlivá možná porušení povinností na straně lékaře a jejich 

následky. Druhá kapitola se již věnuje samotným sporům mezi lékařem a pacientem při 

poskytování zdravotní péče. Zde je již vymezen procesněprávní vztah mezi lékařem 

a pacientem, dokazování v civilním řízení včetně popsání stavu důkazní nouze a informačního 

deficitu na straně pacienta. Závěr druhé kapitoly se pak věnuje rozboru vybrané soudní 

judikatury ve stěžejních medicínských otázkách, aby autorka reflektovala, jak jsou v praxi 

využívány teoretické poznatky popsané v kapitolách předchozích. Třetí kapitola pak 

pojednává o nejpodobnějším vztahu lékaře a pacienta, a to sice o vztahu přírodního léčitele 

a jeho zákazníka, a srovnává odlišnosti v právním pojetí těchto dvou disciplín. v části čtvrté se 

pak autorka věnuje alternativním metodám řešení sporů ve zdravotnictví, přičemž uvádí 

i základní komparaci mimosoudních forem řešení ve Velké Británii, Německu a Rakousku. 

Následuje závěr, který je shrnutím vybrané problematiky a zhodnocením současné situace 

v oblasti civilních sporů ve zdravotnictví.       

 Cílem práce je přehledně shrnout problematiku civilních sporů mezi lékařem  

a pacientem v českém právním řádu, zhodnotit současnou situaci, a dále poukázat na možnosti 

efektivního řešení sporu již v předsoudním stádiu.      

 Tato rigorózní práce je prací teoretickou. Je postavena na analýze současných pramenů 



zdravotnického práva, tedy právních předpisů. Vedle těchto předpisů je rigorózní práce 

založena též na analýze odborné literatury, judikatury a dalších dostupných zdrojů. 
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