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Abstrakt 

 

Práce se zabývá specifiky trestného činu neposkytnutí pomoci vyvstávajícími v případě, 

kdy je jeho pachatelem zdravotnický pracovník. Práce analyzuje, za jakých podmínek se 

uplatní povinnost poskytovat pomoc, která určitým osobám plyne z titulu jejich příslušnosti 

ke zdravotnickému povolání, a co je jejím obsahem. Vzhledem k tomu, že výkon 

zdravotnického povolání je činností notně regulovanou mimotrestními předpisy, je 

předmětná povinnost vykládána v kontextu celého právního řádu. Výchozím předpokladem 

autorky je tvrzení, že předmětná povinnost je užší, než by mohla implikovat doslovná 

intepretace trestněprávních norem, jsou-li vykládány izolovaně, neboť ve světle ostatních 

relevantních předpisů je oproti všeobecnému předpokladu limitován jak okruh osob, na které 

ustanovení dopadá, tak podmínky, za kterých povinnost vzniká, a kvalitativně také její 

vyžadovaná úroveň. V první části se práce nejprve zabývá definicí klíčových pojmů (se 

zaměřením na pojem zdravotnického pracovníka) a vymezuje základní povinnosti, které 

zdravotnickým pracovníkům právní řád ukládá. Další část je věnována výkladům o trestném 

činu neposkytnutí pomoci v obecné rovině; rozebírají se obě jeho skutkové podstaty a 

vymezuje se obecná povinnost konat oproti zvláštní povinnosti konat. Poslední část se pak 

zaměřuje na problematické body, které se objevují v případě, kdy je pachatelem daného 

trestného činu zdravotnický pracovník. Vymezuje se okruh osob (zdravotnických 

pracovníků), na které předmětná povinnost dopadá. Dále se pak zkoumá, za jakých okolností 

tato povinnost vzniká a jaké okolnosti ji vylučují. Obecná povinnost zdravotnických 

pracovníků poskytovat pomoc je vymezena oproti povinnosti zvláštní. Řeší se otázka, zda 

zájem na ochraně života a zdraví ohrožené osoby je tímto trestným činem chráněn za všech 

okolností, nebo zda za určitých podmínek ustupuje jiným zájmům, v jejichž důsledku se pak 

povinnost pomoc poskytnout ruší. Práce se přitom zaměřuje na otázky, zda těmito 

podmínkami může být nebezpečí hrozící zdravotnickému pracovníku (tj. zájem na ochraně 

života a zdraví zdravotnického pracovníka) a odmítnutí pomoci ze strany ohrožené osoby 

(tj. zájem na ochraně autonomie vůle této osoby). Práce dále zkoumá, co je samotným 

obsahem povinnosti zdravotnického pracovníka poskytnout pomoc, tedy jakého jednání se 

musí dopustit k tomu, aby své povinnosti dostál. V závěru práce jsou pak výchozí 

předpoklady autorky de lege lata i de lege ferenda zhodnoceny.  


