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RIZIKA TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI LÉKAŘE PŘI POSKYTOVÁNÍ 

PÉČE 
  

 

 Při bližším pohledu na toto téma je zřejmá souvislost s různými oblastmi poskytování 

lékařské péče. Nejdůležitější z nich jsem vybral a obšírněji rozepsal v této práci. Již v rámci 

organizace zdravotní péče jsou vytvářeny předpoklady, které mohou vzniku trestní 

odpovědnosti zabránit. Kvalitně vytvořené standardy, management kvality, provádění 

interních a externích auditů, jsou stejně důležité, jako jasně stanovené právní normy. Dále je 

v mé práci tematizována tématika informovaného souhlasu a pravidel v souvislosti 

s výskytem nosokomiálních infekcí. Zabývám se také porovnáním různých témat se 

zahraničím hlavně v rámci Německa a Evropy.   

 

Tato diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá hlavně 

východisky právní úpravy zdravotnického práva a právním řádem České republiky 

v hierarchické posloupnosti. Z hlediska mezinárodního je základním pramenem Úmluva o 

lidských právech a biomedicíně a další mezinárodní smlouvy. Úmluva o biomedicíně, která 

byla inkorporována do právního řádu České republiky je jedním ze základních právních 

předpisů v oblasti medicínského práva. Do této části je také zahrnut trestní zákoník, jiné 

předpisy týkající se medicínského práva a zákon o zdravotních službách. 

 

Ve druhé kapitole se zabývám vztahem lékaře a pacienta a historickým vývojem 

tohoto vztahu od vztahu paternalistického až po vztah de facto partnerský. Dále se zabývám 

posouzením vztahu mezi lékařem a pacientem, jako důležitého faktoru při snižování rizik 

lékaře v oblasti trestní odpovědnosti. 

  

Třetí kapitola se v úvodu zabývá pojmem lege artis a podrobněji pak s tímto pojmem 

v souvislosti s informovaným souhlasem. Dále tato kapitola pojednává o mezinárodní 

standardizaci, managementu kvality a s ním související standardizací zdravotní péče. 

Podrobněji se pak zabývám nosokomiálními infekcemi v porovnání Německa, Evropy a 



České republiky. Tématem je též právní úprava jejich ohlašování v České republice a 

zahraničí. 

 

Čtvrtá kapitola pojednává o druzích odpovědnosti při poskytování lékařské péče, o 

obecných podmínkách trestní odpovědnosti a dále o okolnostech vylučujících protiprávnost. 

Dále tato kapitola pojednává o vybraných trestných činech. Jedná se o témata účasti na 

sebevraždě a nedovoleného přerušení těhotenství.  

 

V závěru zdůrazňuji důležitost odborného zájmu i zájmu veřejnosti na přesných 

pravidlech zacházení s nahlašováním nosokomiálních infekcí. 

 

 
 


