RESUMÉ

Tato práce je zaměřena na náhradu škody způsobené lékařským zákrokem, protože se
vzhledem k odklonu od paternalitního přístupu lékaře k pacientovi rozrostl počet sporů o
náhradu škody, a také proto, že se ukazuje současná úprava náhrady škody na zdraví jako
problematická.
Práce je rozdělena do sedmi kapitol, z nichž jsou první dvě věnovány výkladům pojmů,
které jsou z hlediska jejího tématu důležité – zdravotnické zařízení, pacient, postup lege artis,
informovaný souhlas pacienta a další. Třetí kapitola přináší stručný výklad pojmu odpovědnosti
za škodu v obecné rovině, a to zejména s ohledem na funkci tohoto právního institutu. Čtvrtá
kapitola je přehledem případů odpovědnosti vymezených v občanském zákoníku (dále též jen
„OZ“) a zvláštních právních předpisech, které se v souvislosti s poskytováním lékařské péče
vyskytují nejčastěji. První z jejích subkapitol představuje pouze obecný úvod do problematiky.
Druhá subkapitola je zaměřena na prevenční povinnost, třetí subkapitola potom nabízí výklad o
obecné odpovědnosti podle § 420 OZ včetně rozboru jednotlivých předpokladů vzniku
odpovědnosti, kterými jsou (i) porušení právní povinnosti, (ii) škoda, (iii) příčinná souvislost a
(iv) zavinění. Čtvrtá subkapitola zahrnuje přehled případů objektivní odpovědnosti, které se v
případech medicínského práva vyskytují nejhojněji, přičemž často využívá judikaturních závěrů.
Pátá kapitola je zasvěcena institutu náhrady škody a popisuje jednotlivé složky nároku
na náhradu škody na zdraví, přičemž se soustředí zejména na odškodnění bolesti a ztížení
společenského uplatnění. Odškodňování posledně zmíněných skutečností se děje na základě
podzákonného právního předpisu, který lpí na paušálním bodovém hodnocení, a je proto
předmětem kritiky, neboť při jeho aplikaci může dojít k porušení principu úplné a spravedlivé
náhrady škody. Pozornost je zde věnována možnosti soudu náhradu škody ve zvlášť
výjimečných případech hodných mimořádného zřetele přiměřeně zvýšit a je zde poukázáno na
nejednotný přístup soudních orgánů k aplikaci tohoto pravidla.

Šestá kapitola se zabývá

problematikou osobnostních práv a sedmá kapitola přináší pohled do možné budoucí právní
úpravy. Osmá kapitola je rekapitulací poznatků a postřehů této práce.

