
Resumé: 

 

 Cílem mé diplomové práce na téma „Disciplinární odpovědnost zdravotnických 

pracovníků, vztah k trestní odpovědnosti“ je analyzovat tyto dva druhy právní odpovědnosti 

ve vztahu k výkonu lékařského povolání, provést jejich komparaci a vymezit vzájemný vztah. 

 Toto téma jsem si zvolila s ohledem na jeho aktuálnost a interdisciplinární charakter. 

Ačkoli je otázka právní odpovědnosti v medicíně v současné době stále velice populární a 

často diskutované téma, existují v ní i nadále určité nedořešené aspekty, k nimž je z hlediska 

právní jistoty lékařů při výkonu jejich profese třeba zaujmout jednoznačná stanoviska.  

 Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola pojednává o druzích právní 

odpovědnosti, které sice nejsou ústředním zájmem této práce, ale též úzce souvisí s 

poskytováním zdravotní péče a mohou být rovněž uplatněny spolu s odpovědností trestní a 

disciplinární. 

 Druhá kapitola sestává z osmi částí a zabývá se významnými aspekty trestní 

odpovědnosti. První dvě části se dotýkají trestní odpovědnosti jako důsledku výskytu chyby v 

léčebném procesu a principu ultima ratio trestního práva jako jedním z výchozích bodů při 

uplatňování trestní odpovědnosti lékaře. Třetí část charakterizuje předpoklady vzniku trestní 

odpovědnosti, část čtvrtá pak nastiňuje otázku existence okolností vylučujících protiprávnost, 

které mají vztah k výkonu lékařské profese. Část pátá a šestá se pokouší definovat pojem  

lékařského zákroku včetně předpokladů jeho legality a pojem zdravotnického pracovníka. V 

části šesté a sedmé se pak soustředím na problematiku subjektivní, především zavinění z 

nedbalosti, a objektivní stránky trestných činů zdravotnických pracovníků. 

 Třetí kapitola, která je složena ze sedmi dílčích částí, se soustředí na odpovědnost 

disciplinární a disciplinární řízení probíhající na půdě profesních komor. V této kapitole se 

rovněž věnuji systému disciplinárních sankcí, postavení pacienta – stěžovatele v 

disciplinárním řízení a též relevantním rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva ve 

vztahu ke kárným řízením proti lékařům. 

 Kapitola čtvrtá pak na základě vymezení trestní a disciplinární odpovědnosti řeší 

otázku, zda–li je v souladu se zásadou ne bis in idem možné vést proti zdravotnickému 

pracovníkovi současně trestní a disciplinární řízení a následně mu uložit tyto dva druhy 

sankcí. Druhá část této kapitoly se dotýká aktuálních otázek trestního a disciplinárního řízení, 

zejména problematiky podání trestního oznámení a možností postupu příslušných orgánů 



činných v trestním řízení. 

 Pátá kapitola je stručným exkurzem do problematiky povinného členství v profesních 

komorách se důrazem kladeným na členství lékařů v České lékařské komoře. 

 Závěr této práce je věnován shrnutí o pojednávané materii a snaží se zahrnout též 

návrhy možné legislativní úpravy de lege ferenda, především pak v otázce systematiky a 

ukládání disciplinárních opatření. 

 


