
Resumé 

Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku právního výkladu pojmu lex artis, 

o němž někteří autoři hovoří také jako o známém pojmu neznámého obsahu. Obecně se tento 

pojem váže k činnosti lékařů a jiných zdravotnických pracovníků při péči o zdraví pacienta, 

přičemž setkat se zpravidla můžeme s jeho ablativem lege artis, který je užíván k označení 

odborně správného postupu. Zcela běžně se již tento pojem objevuje v odborné literatuře a 

soudní judikatuře, kde se o porušení povinnosti postupovat lege artis hovoří jako o nezbytném 

předpokladu pro vznik odpovědnosti lékaře či poskytovatele zdravotních služeb za újmu na 

zdraví pacienta. Určité úskalí užívání pojmu lex artis spočívá ve skutečnosti, že jej platná 

právní úprava nezmiňuje a nedefinuje, jeho význam je proto nutné z právních předpisů 

dovozovat výkladem. 

Za legální vymezení pojmu lex artis je od 1. 4. 2012 pokládáno ustanovení § 4 odst. 5 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, definující náležitou odbornou úroveň 

poskytování zdravotních služeb, které je pro svůj údajný rozpor s právy pacientů 

garantovanými Úmluvou o lidských právech a biomedicíně od počátku předmětem kritiky ze 

strany části odborné veřejnosti. 

Cílem této práce je za pomoci analýzy právní a mimoprávní úpravy, jakož i relevantní 

soudní judikatury, vymezit obsah pojmu lex artis a zhodnotit možnosti jeho výkladu mimo 

jiné i se zřetelem ke zmíněným kritickým postojům. Pozornost je přitom věnována jak právní 

úpravě vnitrostátní, tak mezinárodní, přičemž zohledněna je i právní úprava de lege ferenda 

obsažená v novém občanském zákoníku. 

Co do systematiky je práce členěna do 7 kapitol. S ohledem na změnu právní 

terminologie po přijetí zákona o zdravotních službách bylo do první kapitoly zařazeno 

vymezení základních právních pojmů. Následující kapitola pak obsahuje přehled právní 

a poněkud netradičně i mimoprávní úpravy, která je pro stanovení konkrétního obsahu pojmu 

lex artis rovněž velmi významná. Další kapitoly jsou již zaměřeny na samotný výklad pojmu 

lex artis a jeho pojmových znaků, jakož i souvisejících pojmů non lege artis a vitium artis. 

Pozornost je věnována i relativně novému dvojímu pojetí lex artis, které rozlišuje mezi 

pojmem lex artis v užším medicínském smyslu a pojmem lex artis v širším medicínsko-

právním smyslu. Zahrnuty do výkladu byly i vybrané procesní aspekty vztahující se k pojmu 

lex artis, zejména pak aspekty dokazování postupu lege artis a non lege artis v medicínsko-



právních sporech, a to s krátkým vhledem do německé právní úpravy. Závěrečná kapitola je 

zaměřena na nizozemskou právní úpravu standardu poskytování zdravotní péče a na její 

komparaci s právní úpravou českou. Právní úprava Nizozemska přitom nebyla zvolena 

náhodně, nýbrž s ohledem na to, že se stala hlavním vzorem pro novou úpravu smlouvy o péči 

o zdraví v novém občanském zákoníku, která má regulovat vztah mezi poskytovatelem 

zdravotních služeb a pacientem při poskytování péče o zdraví. 

 


