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Dokazovánív civilním procesu s důrazem na spory
v oblasti zdravotnické péče

Disertační práce JUDr. Mgr. Tomáše Holčapka

Oponentský posudek

JUDr. Mgr. Tomáš Holčapek vypracoval pod vedením školitelky Prof. JUDr. Aleny
Winterové, CSc. disertační práci na téma Dokazování v civilní procesu s důrazem na Spory
v oblasti zdravotní péče.

Tato disertační práce je obsahově vysoce nadprůměrná, napsaná hezkou a
čtivou ěeštinou' po formální striínce (členění, rozsah, citace a abstrakt) k ní nelze mít qýhrad.
Pokud autor cituje, nečiní tak samoúčelně' aby ptokéaal své znalosti, ale funkčně, aby
podpořil nebo zpochybnil své vývody. Některé citace potěší dvojnásob' protože oživi
ýstižné' aŽ aforistické myšlenky, které jsou přes své stáří stále platné (kupř. citace z dí|a
Skutkové zjištění aprávní posouzení vřizení soudním zroku 1934: ... odpovědi na otázku,
co je, jsou poznatlql skutkovými, odpovědi na otázku, co má být, jsou poznatlql právními.)

Práce je rozčleněna do třízáHadních částí, označených jako Péěe o zdraví a občanské
právo, Skutkoý stav jako základ pro rozhodnutí a Dokazoviíní elementarních předpokladů
odpovědnosti. Autor se poměmě podrobně věnuje hmotně-právní stránce odpovědnosti za
škodu ve zďravotní péči s vědomím, že je nejprve nutné zjistit, co má být předmětem
dokazování, co jsou rozhodující skuteěnosti. Až poté nastupuje otázka,jak tyto rozhodující
skutečnosti prokázat. Sepětí hmotně-právního a procesně-právního aspektu v disertačni práci
je zřejmě důsledkem praktických zkušeností doktoranda' Cenné jsou kupříkladu i širší úvahy
v kapitole 2.I. o praktikovríní tzv. ďefenzivní medicíny jako důsledku obav z odpovědnosti za
škodu. Uvaha o tom, že právní postup mábýt upraven nejen tak, aby napomiíhal prosazovat
odůvodněné nároky, a\e též zamttat nároky nedůvodné je přínosná.

Výstižný je také popis alternativních způsobů, kteými se poškození snaží dosáhnout
uspokojení sých nároků, jestliže nemají důvěru v cir)ilní pfoces. Snahy dosáhnout
disciplinárního postihu lékďe, nebo dokonce jeho trestního stíhríní, jsou běŽné.

V kapitole 2,2.I. o obecné odpovědnosti za škodu postrádám rozbor vztahu mezi
příčinnou souvislostí a zaviněním. Lidské zdraví a péče o něj je velmi komplexní soubor
skutečností, kde takřka vše souvisí se vším, lékařský zásah můŽe mít vkombinaci sjinými
skutečnostmi (požívání jiných léků, genetická dispozice, neodpovědnost jiných
zdravotnických pracovníků i pacienta) nepředvídatelné důsledky.-JestliŽe vyjdeme ztoho, že
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zaviněním musí byt kryty všechny složky odpovědnosti za škodu včetně příčinné souvislosti,
otevře se nám možnost zkoumat odpovědnost přesněji.

Cenné je srovniíní české, resp. kontinentální odpovědnosti s tort of negligence pod|e
common law, autor je dobře seznámen s Principy evropského deliktního práva a Návrhem
společného referenčního rámce a ďává je do zajímaých souvislostí jak s platnou českou
úpravou, tak s návrhem nového občanského zákoníku.

Vkapitole 3. Skutkowý stav jako základ pro roáodnutí je dobře rczebtánvztahmezi
formální a materiální pravdou, odpovědno st za zjtštění skutkového stavu, roz|ožení důkazního
břemene' Nevyslovenou, ale v kapitole obsaženou zásaďu by bylo moŽno shrnout tak, že
zásada formální pravdy nemůže být v rozporu se zdraým rozumem. Autor si dobře všímá
toho, že soudce do Íízení nevstupuje jako tabula rasa' ale vybaven množstvím znalostí a
zkušeností z dřívějška' které ovlivňují zásadně to, k čemu v Ťízení dospěje.

V kapitole 4. Dokazování elementarních předpokladů odpovědnosti jsou zajímavé
především úvahy o porušení právního předpisu jako předpokladu vzniku odpovědno sti za
škodu. Zejména posouzení postupu lege artis, otázJq obsahu a závaznosti doporučení České
lekářské komory, léčebných standardů se neobejde bezzna|eckého posouzení. Autor uvádí, že
zde nelze vyjít ze zásady iura novit curia. Zajímavou by byla i úvaha, jaká je pak moŽnost
strany ža|ýící tvrdit aptokazovat porušení právní povinnosti.

Za těžiště práce povaŽuji otéaku, zda požadavky kontinentálního práva kladené na
ža|obce, aby v plném rozsahu unesl důkazní břemeno ohledně protiprávního jednaní lékďe a
příčinného vztahu mezi jednáním lékaře a vzniklou škodou, jsou spravedlivé a splnitelné.
Autor zajímavě dává do souvislosti judikaturu německou, švédskou, rakouskou, skotskou a
ukazuje, jak zpohledu ,,obecné spravedlosti.. se jednotlivé soudy snaží usnadnit důkazní
situaci poškozeného pacienta. Je skutečně otázka, zďapragmatické procesní systémy v zemích
common /aw nepřistupují ke straniírn v podstatě spravedlivěji.

Rozhodně mohu doporučit posuzovanou disertační práci k obhajobě. Prokazuje
schopnost doktoranda pracovat s prameny' originálně a zajímavě uvažovat, vytvořit logic\ý
systém a v tomto systému pracovat s matérií.
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