
Resumé 

 Diplomová práce se zabývá problematikou příčinné souvislosti ve sporech o 

náhradu škody na zdraví se zaměřením na oblast poskytování zdravotní péče. 

 Diplomová práce se skládá z pěti kapitol, které jsou dále členěny. První kapitola 

v podstatě popisuje tři z předpokladů odpovědnosti za škodu na zdraví: škodu, 

protiprávnost a zavinění. Tato kapitola se zaměřuje především na protiprávnost a 

analyzuje pojem lege artis. Diskutován je zde také informovaný souhlas pacienta.  

 Druhá kapitola se zabývá příčinnou souvislostí, jakožto čtvrtým z předpokladů 

odpovědnosti za škodu na zdraví dle českého práva. Tato kapitola je rozdělena do dvou 

částí, z nichž každá je věnována různým aspektům příčinné souvislosti. 

 Třetí kapitola poskytuje charakteristiku některých z relevantních institutů 

civilního práva procesního jako např. důkazní břemeno, míru důkazu nebo zásadu 

volného hodnocení důkazů. Jedna z jejích částí pak zdůrazňuje význam znalců, 

respektive znaleckých posudků v obdobných typech sporů. 

 Čtvrtá kapitola se zabývá australským přístupem k řešení medicínsko-právních 

sporů se zaměřením na koncepci ztráty šance. Čtvrtá kapitola tak nabízí možnost 

alespoň částečného srovnání dvou odlišných právních systémů (českého a australského). 

Tato kapitola je rozdělena na sedm částí, přičemž v prvních pěti jsou uvažovány otázky 

míry důkazu požadované australským právem a, především v teoretické rovině, také 

aspekty a podstata koncepce ztráty šance. Jedna ze zbývajících částí se pak zabývá třemi 

konkrétními medicínsko-právními spory. 

 Pátá kapitola se zabývá konkrétními problémy spojenými s příčinnou souvislostí 

ve sporech o náhradu škody na zdraví a mírou důkazu požadovanou pro prokázání její 

existence požadovanou českými soudy. Pátá kapitola se skládá ze čtyř částí. První 

z nich popisuje účel procesu poskytování zdravotní péče, druhá se pokouší o nastínění 

různých problémů objevujících se v souvislosti s častým požadavkem českých soudů na 

bezpečné prokázání příčinné souvislosti. Ve třetí části jsou navrhována možná 

alternativní řešení v přístupu ke stanovení potřebné míry důkazu a zároveň zde dochází 

ke shrnutí a vyhodnocení některých závěrů učiněných v předešlých částech této 

diplomové práce. Čtvrtá část se pak zaměřuje na některé ze současných českých 

judikátů, kde již k prolomení požadavku najisto prokázané příčinné souvislosti 



v medicínsko-právních sporech o náhradu škody na zdraví došlo. Pátá kapitola jako 

celek tak diplomovou práci uzavírá také úvahami de lege ferenda. 

 


