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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje především problematice tzv. pacientských žalob, ve kterých se buď 

přímo pacienti nebo osoby jim blízké domáhají, aby poskytovatel zdravotních služeb odčinil jim 

způsobenou újmu v důsledku non lege artis postupu, kterým byla pacientovi způsobena újma na 

zdraví či životě. Diplomant se však na tento okruh otázek zaměřuje z pohledu poskytovatele 

zdravotních služeb a jeho možností „obrany“. Hlavní dějová linie práce spočívá ve stanovení 

jednotlivých cílů poskytovatele zdravotních služeb v takových sporech a hledání prostředků, 

kterými jich lze dosáhnout. Jednotlivé otázky jsou doprovázeny příklady z autorovy vlastní 

analýzy soudních sporů. 

V práci diplomant nejprve ohledně obecných teoretických otázek poukazuje na literaturu, ze 

které vycházel a v té souvislosti zmiňuje i oblasti, na které dle něj doktrína zatím odpovědi 

neposkytuje. Přímo na to navazují autorovy výzkumné otázky. Tyto se týkají příkladmo toho, zda 

se zavedením pojmu další nemajetkové újmy naplnil úmysl zákonodárce, zda je 

v medicínskoprávních sporech uplatnitelná úprava tzv. liberace, a jaký je její vztah s tzv. korektivy 

lex artis, ale např. i toho, jakým způsobem se odlišuje posuzování promlčení v případě 

zkoumaných medicínskoprávních sporů jako zvláštního druhu sporů o odčinění újmy na zdraví. 

Po položení těchto otázek autor konkretizuje metody, kterými práci zpracoval – analyticko 

deskriptivní a induktivní metodu. V souvislosti s tím vysvětluje, na základě jakých kritérií si 

vybral soudní spisy pro svou analýzu. 

V nosné části práce autor nejprve vysvětluje, jakým způsobem a na základě kterých podkladů 

se žalovaný ve sporu rozhoduje o tom, jakou strategii zvolí. V návaznosti na to nejprve zmiňuje 

nástroje, kterými může žalovaný zcela „eliminovat“ svou povinnost k odčinění újmy. V rámci toho 

se práce především věnuje jednotlivým předpokladům vzniku povinnosti k odčinění újmy v čele 

s non lege artis postupem a jednotlivým nárokům i z hlediska jejich promlčení. V navazující části 

textu jsou rozebrány nástroje směřující ke snížení žalobcem požadované částky (především 

mimosoudní vyjednávání, prokázání spoluúčasti poškozeného na vzniku újmy). Dále autor popsal 

nástroje k dosažení, dle jeho slov, vedlejšího cíle, a to úspory nákladů na vedení sporu. 

V závěrečné části pak je analyzováno několik vybraných soudních sporů ve své celistvosti, ke 

kterým diplomant přikládá svá stanoviska. 

Stanoveným cílem práce bylo rozebrat, jaké má poskytovatel zdravotních služeb 

v předmětných právní sporech postavení, co je jeho cílem a které prostředky jsou kterak efektivní 

k jeho dosažení – k uvedenému autor svá vyjádření a názory podložené literaturou či provedenou 

analýzou soudních sporů poskytl. Podal i odpovědi na stanovené výzkumné otázky, kdy došel 
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např. k závěru, že institut liberace odpovědnosti je aplikovatelný i v medicínskoprávních sporech. 

Podle něj nižší žalobcem požadovaná částka má vliv na další průběh soudního sporu. Dále např. 

dovodil, že pojetí dalších nemajetkových újem tak, jak je chápe současná právní praxe, jsou 

v souladu s důvody, pro které byl tento nárok zaveden. 

 


