
Resumé 
 

 Téma diplomové práce jsem si vybrala s ohledem na to, že medicínské právo je oblast 

práva, na kterou je v poslední době upírána čím dál větší pozornost. Vztah mezi lékařem a 

pacientem je něco, s čím se setkává každý z nás. Všichni chodíme k lékaři a budujeme si s ním 

náš vlastní vztah. Téma vztahu mezi lékařem a pacientem jsem si vybrala proto, že se domnívám, 

že v současné době v České republice stále není standardem, aby se tento vztah blížil vztahu 

rovného s rovným. Analýze tohoto problému se chci věnovat v souvislosti s trestním právem. 

 

 Cílem této práce je analyzovat vztah mezi lékařem a pacientem z pohledu jeho vývoje, 

porovnat ho se současnou situací v České republice a zmínit žádoucí stav do budoucna. 

Trestněprávní aspekt vztahu lékaře a pacienta bych chtěla analyzovat na teoretickém základě, 

který podpořím případovými studiemi. 

 

 Diplomová práce je rozdělena do třinácti kapitol. V první kapitole je představen samotný 

pojem medicínského práva, jeho zařazení v právním systému, jeho vztah k právu trestnímu. 

Ve druhé kapitole je podán výklad základních pojmů, které je nezbytné znát pro 

pochopení práce. Výčet není vyčerpávající. Pojmů, se kterými se setkáme v medicínském právu, 

je mnoho, ale zde je podán výklad těch nejzásadnějších.  

Třetí kapitola je pak věnována výčtu důležitých právních pramenů, ze kterých medicínské 

právo, a také trestní právo v medicínskoprávních sporech čerpá. Stejně jako v předchozí kapitole, 

ani zde nemám ambice předložit úplný výčet zákonů, které se k problematice vztahují.  

Čtvrtá kapitola popisuje vývoj vztahu mezi lékařem a pacientem, vývoj od striktně 

paternalistického modelu po současný stav, kdy je tento vztah předmětem stále častějších diskuzí.  

Pátá kapitola navazuje na toto téma a vymezuje základní práva a povinnosti, které mezi 

lékařem a pacientem vznikají a to práva pacientů, povinnou mlčenlivost a dříve vyslovené přání. 

Od šesté kapitoly již do výkladu zásadně promlouvá trestněprávní aspekt celého tématu. 

Nejprve jsou popsány druhy odpovědnosti, které mohou vzniknout, a následně v sedmé kapitole 

přistupuji k výkladu obecných předpokladů vzniku trestněprávní odpovědnosti.  



V osmé kapitole je nastíněna problematika trestněprávní odpovědnosti právnických osob, 

s ohledem na zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a možné rozšíření trestných činů, na 

které se vztahuje.   

V deváté kapitole se věnuji objektivní stránce trestného činu, jednání, následku a příčinné 

souvislosti mezi nimi. Příčinná souvislost je jedním z nejpodstatnějších aspektů trestněprávní 

odpovědnosti ve zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že musí být prokázána nade vší pochybnost, je 

v praxi klíčovým faktorem.  

Při dokazování v medicínskoprávních sporech musí znalci i soud vycházet z předložené 

zdravotnické dokumentace. Jaké to přináší důsledky, tomu se věnuje kapitola desátá. 

V jedenácté kapitole se věnuji okolnostem vylučujícím protiprávnost. Ne všechny 

zákonem stanovené okolnosti vylučující protiprávnost se týkají medicínského práva, resp. vztahu 

lékaře a pacienta, což rozebírám právě v této kapitole. 

Stejně jako zdravotnická dokumentace, také znalecký posudek je významným důkazem v 

medicínskoprávních sporech. Jak k němu přistupují soudy, tomu se věnuje kapitola dvanáctá. 

Ve třinácté kapitole pak přistupuji k výčtu nejčastěji se vyskytujících trestných činů v 

souvislosti se vztahem lékaře a pacienta a příkladům z praxe, kterým je věnován také prostor. 

V závěru nabízím shrnutí motivace k psaní této práce a cílů, kterých by se mělo či mohlo 

v budoucnu v medicínském právu dosáhnout.  

 


