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Úvod 

Pokyny Do Not Resuscitate, kterými se pacient dožaduje, aby nebyla zahajována 

v případě náhlé zástavy krevního oběhu resuscitace, představují z jednoho úhlu pohledu 

speciální kategorii vysoce autonomních dříve vyslovených přáních a jako takové spadají 

do rámce čl. 9 Úmluvy o biomedicíně.  Pokyny Do Not Resuscitate mohou na straně 

druhé ztělesňovat ryze paternalistické rozhodnutí lékaře, že vzhledem ke zdravotnímu 

stavu pacienta nemá smysl zahajovat „soubor na sebe navazujících léčebných postupů 

sloužících k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osoby postižené náhlou 

zástavou krevního oběhu s cílem uchránit před nezvratným poškozením zejména mozek a 

myokard“1, neboť předpokládaný přínos takového zákroku pro pacienta je mizivý. 

Ať už je ovšem na problematiku pokynů Do Not Resuscitate nahlíženo optikou 

maximálního respektu k vůli pacienta a jeho práva na sebeurčení, nebo jsou pokyny Do 

Not Resuscitate konfrontovány s postupem lege artis, jde o téma nesmírně složité, jež 

v sobě pojí otázky právní, medicínské i etické.  

V současné době právní řád České republiky neobsahuje speciální ustanovení, 

které by se pokyny Do Not Resuscitate zabývalo, a výše zmíněný čl. 9 Úmluvy o 

biomedicíně v tomto okamžiku, pro praxi bez jakéhokoliv prováděcího předpisu 

neznamená více, než nahlas vyslovené přání zákonodárce, že „na dříve vyslovené přání 

bude brán zřetel“.2  

Teoreticky lze i s ohledem na výkladovou zprávu k Úmluvě o biomedicíně 

dovozovat, že existuje-li dříve vyslovené přání, na základě kterého do budoucna pacient 

odmítá resuscitace, pak zde musí být dostatečně dobrý důvod pro to, aby na toto přání 

                                                 
1 Definice kardio-pulmonální resuscitace. In: Knor, J., Franěk, O.: Česká společnost J.E. Purkyně - 

Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof - Neodkladná resuscitace (NR) – metodický pokyn, 
Praha, 2006. 

2 Čl. 9 Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a 
medicíny, publikovaná pod č. 96/2001 Sb.m.s.  
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nebylo dbáno. V praxi ovšem mohou být zdravotníci vystaveni nebezpečí trestního stíhání 

pro některý z trestných činů proti životu a zdraví, pokud dříve vyslovené přání kdokoliv 

zpochybní. Naopak, pokud zdravotníci zahájí resuscitaci i přes dříve vyslovené přání, 

hrozí jim toliko občanskoprávní postih za zásah do práva na ochranu osobnosti.  

Jedinou možností, jak dosáhnout toho, aby dříve vyslovená přání v klinické praxi 

skutečně fungovala, je přijmout speciální právní předpis, který bude stanovovat formální 

požadavky dříve vysloveného přání, jakož i oblast, na niž bude dříve vyslovené přání 

dopadat, čímž mimo jiné dříve vyslovené přání jasně vymezí oproti euthanasii. 

Není vždy možné zjišťovat skutečnou aktuální vůli pacienta, a to není specifikem 

jen dříve vyslovených přání, a přesto lékař poskytuje zdravotní péči, která pro něj 

v rozhodném okamžiku představuje postup lege artis. Proto nelze odmítnout dříve 

vyslovená přání z důvodu, že hrozí, že pro formu, která přísně bude dodržená, nebude 

zásadní obsah dříve vysloveného přání, tedy, zda dříve vyslovené přání pacienta skutečně 

představuje přání pacienta. 

 Tato práce si klade za cíl poukázat na praktické problémy, jimž v klinické praxi 

v souvislosti s rozhodováním o případném nezahajování resuscitace zdravotníci i pacienti 

čelí, a na základě mezinárodní komparace nastínit možné řešení. 
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1. Práva pacienta 

1.1 Základní práva pacienta 

 Výčet základních práv pacienta se odvíjí od základních práv každé fyzické osoby, 

tedy základních lidských práv a svobod zaručených Listinou základních práv a svobod3, 

jakož i mezinárodními smlouvami, tvořícími součást českého právního řádu. Tzv. 

euronovelou bylo upuštěno od původní koncepce, která mezinárodní smlouvy upravující 

lidská práva výslovně prohlašovala za součást ústavního pořádku, tedy za právní předpisy 

postavené co do své právní síly na roveň ústavnímu zákonu.4 Zákonem č. 395/2001 Sb. 

bylo stanoveno, že řádně Parlamentem schválené a následně hlavou státu ratifikované 

mezinárodní smlouvy mají toliko „aplikační přednost před zákonem“.5 Toto pojetí ovšem 

bylo modifikováno nálezem Ústavního soudu, který v novele spatřoval nežádoucí snížení 

dosavadní úrovně ochrany lidských práv a přiznal i do budoucna mezinárodním 

smlouvám o lidských právech postavení ústavního zákona. Konstatování Ústavního 

soudu není samoúčelné, a rozhodně nepředstavuje jen teoreticko právní postulát, naopak, 

má nesmírný praktický dopad - tím, že Ústavní soud nadále považuje mezinárodní 

smlouvy o lidských právech za součást ústavního pořádku, ponechává si svou derogační 

pravomoc6, tedy pravomoc rušit zákonné přepisy pro rozpor s mezinárodní smlouvou 

                                                 
3 Listina základních práv a svobod, publikovaná pod č. 2/ 1993 Sb. Dále jen Listina základních práv a 

svobod. 
4 Pavlíček, V.: Ústavní právo a státověda. Díl 2 Ústavní právo České republiky. Část 2. Praha Linde, 

2004, str. 37-38. 
5 Čl. 10a Ústavy České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb. 
6 § 70 zákona o ústavním soudu, zákon č. 182/1993 Sb. 
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upravující lidská práv. Je tedy povinností obecného soudu předložit Ústavnímu soudu k 

posouzení věc, v níž dojde k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v 

rozporu s ratifikovanou a vyhlášenou mezinárodní smlouvou o lidských právech a 

základních svobodách.7 

 Základním lidským právem je bezesporu právo na život, upravené čl. 3 Všeobecné 

deklarace lidských práv8, čl. 2. Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod9 a čl. 

6 Listiny základních práv a svobod. Nicméně v souvislosti s poskytováním zdravotní 

péče čím dál tím více nabývají na důležitosti i ostatní ze základních lidských práv a 

svobod: právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí10, právo na ochranu lidské 

důstojnosti11, právo na informace12 a svoboda myšlení13. V případě, že dojde při léčbě 

pacienta k situaci, kdy se tato jeho ústavněprávně zaručená práva dostanou do kolize, 

nelze absolutizovat právo na život jako nejzákladnější ze základních lidských práv, na 

místě je rozhodnout na základě relativní závažnosti dotčených práv. Vždy platí, že 

preferovat určitou hodnotu bývá možné jen na úkor hodnoty jiné.14 Střetávají-li se práva o 

stejné formální síle, pak - vedou-li k odlišným závěrům - jedno právo v důsledku své 

větší váhy zastíní druhé, ačkoliv i nadále platí současně obě práva.15 Ani v oblasti 

poskytování zdravotní péče tento princip nelze opomíjet a zlehčovat zásah do práva na 

                                                 
7 Pl. ÚS 36/01. 
8 Všeobecná deklarace lidských práv, vyhlášená dne 10. 12. 1948 Valným shromážděním OSN. 
9 Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a svobod, podepsaná dne 4. 11. 1950 členskými státy Rady 

Evropy. 
10 Čl. 7 Listiny základních práv a svobod. 
11 Čl. 10 Listiny základních práv a svobod. 
12 Čl. 17 Listiny základních práv a svobod. 
13 Čl. 15 Listiny základních práv a svobod. 
14 Boguszak, J.: Teorie práva, 2. přeprac. vyd., Praha : ASPI Publishing, 2004, str. 281.  
15 Dworkin, R.: Když se práva berou vážně. Z angl. originálu přeložil Z. Masopust, 1. vydání Praha 

OIKOY MENH 2001, str. 49. 
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důstojnost, zásah do práva na sebeurčení a rozhodování o své tělesné integritě 

s poukazem na to, že tento zásah je naprosto marginální vzhledem k záchraně života, 

k níž i přes zásah do jiných ústavně zaručených práv došlo. Jak bude vyloženo níže, jinak 

je za stejné faktické situace přistupováno k léčbě nezletilých a dětí.16 

 Právům zaručeným Listinou základních práv a svobod je pak ochrana 

poskytována propracovaně prostřednictvím dalších právních předpisů. Tak na Listinu 

navazuje § 11 občanského zákoníku, který demonstrativně vypočítává obsahové složky 

práva na ochranu osobnosti, tedy zejména právo na ochranu života a zdraví, občanské cti 

a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, jména a projevů osobní povahy.17 Tento výčet je 

ovšem poměrně široký, proto ochrana některých osobnostních práv v něm uváděných, 

konkrétně života a zdraví, je zabezpečena prostřednictvím jiných právních odvětví, 

zejména právem trestním a právem správním.18 Pro uplatnění práva na ochranu osobnosti 

se nevyžaduje vyvolání následku, postačí, aby zásah byl způsobilý vyvolat ohrožení práv 

stanovených v § 11 nebo aby byl způsobilý tato práva narušit. Nevyžaduje se ani vědomé 

způsobení zásahu do práva na ochranu osobnosti, ani zavinění. Intimní sféra osobnosti je 

chráněna sama o sobě, tedy jakékoliv tvrzení, i pravdivé, představuje zásah do 

osobnostních práv.19 

                                                 
16 V právních předpisech tvořících ústavní pořádek České republiky lze narazit na pojmy „dítě“ 

i „mladistvý“, kdy druhý z nich je chápán jako pojem trestněprávní a je dále jen v oblasti trestněprávní 
používán. Občanský zákoník používá pojem „nezletilý“ a velmi široce (§ 473, § 706) pojem „dítě“, 
v rámci kterého pak rozlišuje kategorii tzv. „nezletilých dětí“ (§ 149 odst. 2). In Švestka, J., Jehlička, O. 
a kol.: Občanský zákoník – komentář, 10. jubilejní vydání, Praha: C.H.Beck, 2008, str. 86. 

 Přestože jistě lze používat zákonné pojmy nezletilý a dítě promiscue, v této práci bude dítě chápáno 
spíše jako objekt rozhodování a nezletilý jako jedinec věkem i rozumovou a volní vyspělostí blízký 
zletilosti, tedy potenciální subjekt zúčastněný na rozhodování o zdravotní péči, jež mu bude poskytnuta. 

17 Ust. § 11 občanského zákoníku, zákon č. 40/1964 Sb. Dále jen občanský zákoník. 
18 Knappová, M.:Občanské právo hmotné. 1, 4.aktualiz. a dopl. vydání, Praha: ASPI Publishing 2005, 

str. 231-232. 
19 Fiala, J.: Občanský zákoník: poznámkové vydání s judikaturou a literaturou (včetně věcného rejstříku): 
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 Nejvýznamnějším mezinárodním dokumentem zabývajícím se právy pacienta je 

bezesporu Úmluva Rady Evropy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti 

v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (dále jen Úmluva o biomedicíně, Úmluva)20. 

Respektuje autonomní rozhodování pacienta o jeho léčbě, když jako conditio sine qua 

non zásadně vyžaduje informovaný souhlas pacienta se zákrokem. S tímto souhlasem 

pacient po dobu své léčby svobodně disponuje, může ho tedy kdykoliv odvolat, může jej 

odmítnout udělit, resp. vyjádřit svůj informovaný nesouhlas s léčbou, a to dokonce s 

jistou právní relevancí i ohledně léčby, jež může připadat v úvahu až ve vzdálené 

budoucnosti. Informovaný souhlas jakožto právní úkon musí splňovat kriteria § 37 odst. 1 

občanského zákoníku, tedy musí být učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, což 

implikuje poučenost pacienta o jeho zdravotním stavu a prognóze, bez poučení by zřejmě 

nemohlo jít o výkon autonomní vůle. Poučení musí být řádné a dostatečné a zahrnovat 

relevantní rizika léčby, její alternativy21, rizika těchto alternativ. Uznání pacientovy 

autonomie znamená, že bude respektováno jeho rozhodnutí, jakkoliv iracionálně se 

navenek může jevit,22 jakož i důvody, které k tomuto rozhodnutí pacienta vedly. Pacient 

má vždy možnost volby a vždy lze zvolit alternativu, neboť alternativou k navrhované 

léčbě je i nepodstoupení této léčby.  

 Úmluva představuje co do své koncepce odklon od paternalistického pojetí vztahu 

lékaře a pacienta, kdy pacient byl degradován nezřídka na pouhý objekt zdravotní péče. 

Pokud snad bylo o souhlasu pacienta uvažováno, pak mnohdy v těch souvislostech, že už 

                                                                                                                                                  
podle stavu k 1. 2. 3006, 11. aktual. vydání, Praha: Linde 2006, str. 32. 

20 Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a 
medicíny, publikovaná pod č. 96/2001 Sb.m.s. (dále jen Úmluva o biomedicíně). 

21 Čl. 5 Úmluvy o biomedicíně. 
22 Praktickým problémem samozřejmě zůstává, kdy ještě lze mluvit o iracionálním rozhodnutí – právním 

úkonu, a kdy jde o projev takového nedostatku rozumové či volní vyspělosti, že pacienta nelze vůbec 
pro duševní poruchu považovat za způsobilého k právním úkonům. 
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svým vstupem do nemocničního zařízení pacient konkludentně vyjadřuje svůj generální 

souhlas se vším, co lékaři ohledně jeho zdravotního stavu budou považovat za vhodné 

učinit. 
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1.2 Právní úprava informovaného souhlasu 

1.2.1 Informovaný souhlas a poučení pacienta 

 Souhlas pacienta se zákrokem v oblasti péče o zdraví upravuje v čl. 5 až 9 

Úmluva o biomedicíně, a v § 23 zákon o péči o zdraví lidu23, ve znění pozdějších 

předpisů. Úmluva o biomedicíně stanoví obecné pravidlo, že jakýkoliv zákrok v oblasti 

péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla 

svobodný a informovaný souhlas. Aby poskytnutý souhlas mohl být považovaný za 

skutečně informovaný, musí být pacientovi poskytnuty informace o účelu, povaze 

zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoliv svůj souhlas 

svobodně odvolat. 

 Úmluva jakožto mezinárodní smlouva v režimu čl. 10 Ústavy, má v případě 

odchylného znění aplikační přednost před zákonem, z čehož navíc vyplývá i její 

potenciální bezprostřední účinnost: pokud je Úmluva navíc ve svých ustanoveních 

dostatečně konkrétní a nepotřebuje proto prováděcí vnitrostátní akt, je bezprostředně 

použitelná a zakládá přímo práva a povinnosti jednotlivcům. Stanoví-li Úmluva něco 

jiného než zákon, pak zákon nesmí být aplikován, pokud omezuje práva garantovaná 

Úmluvou, ledaže by podléhal režimu čl. 26 Úmluvy, a tedy se netýkal článků 11, 13, 14, 

16, 17, 19, 20 a 21, a představoval by omezení v demokratické společnosti nezbytné v 

zájmu bezpečnosti veřejnosti, předcházení trestné činnosti, ochrany veřejného zdraví 

nebo ochrany práv a svobod jiných.24 Pravidlo o bezprostřední účinnosti od okamžiku 

platnosti Úmluvy o biomedicíně zřejmě dopadlo na informovaný souhlas pacienta dle čl. 

                                                 
23 Zákon o péči o zdraví lidu, zákon č. 20/1966 Sb. Dále jen zákon o péči o zdraví lidu. 
24 Čl. 26 Úmluvy o biomedicíně. 
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4, neboť ustanovení Úmluvy o biomedicíně mohlo být bez dalšího aplikováno i bez svého 

provedení nižším právním předpisem. Po přijetí Úmluvy v roce 2001 se „pouze“ 

dosavadní zákonná úprava souhlasu a poučení pacienta stala neaplikovatelnou25. Z 

důvodu jednotnosti a koherence právního řádu ovšem samozřejmě bylo nezbytné 

novelizovat § 23 zákona o péči o zdraví lidu tak, aby co nejvíce odpovídal standardu 

nastolenému Úmluvou. 

 Tohoto cíle bylo dosaženo zákonem č. 111/2007 Sb., který zcela záměrně používá 

shodnou terminologii jako Úmluva o biomedicíně a de facto duplicitně vypočítává tytéž 

základní prvky informovaného souhlasu, jak je představen v čl. 4 Úmluvě 

o biomedicíně.26 

 Jak už bylo nastíněno výše, obecné pravidlo zní: lze pouze provést zákrok 

z oblasti péče o zdraví, pokud k němu dotčená osoba poskytla souhlas.  

 Toto ustanovení Úmluvy je nutno vykládat v souvislosti s následujícími články 

Úmluvy. Čl. 6 a 7 představují pravidla pro provádění zákroku na osobách neschopných 

dát souhlas, ať už z důvodu nedostatečného věku, duševního postižení, nebo duševní 

poruchy, kdy souhlas uděluje zákonný zástupce, popř. úřední osoba či zákonem určený 

úřední orgán s tím, že u osob stižených duševní poruchou je léčba bez jejich vlastního 

souhlasu ospravedlnitelná jen tehdy, pokud by bez ní došlo s největší pravděpodobností k 

závažnému poškození zdraví.  

                                                 
25 Císařová, D., Sovová, O.: Trestní právo a zdravotnictví, 2. upr. a rozš. vyd., Praha Orac 2004, str. 34. 
26 Šustek, P., Holčapek, T.: Informovaný souhlas: Teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví, 

Praha Aspi 2007, str. 49. 
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 Další výjimkou z obecného pravidla je ustanovení čl. 8, které stanoví, jak 

postupovat ve stavu nouze, kdy je vyžadováno neodkladné řešení, a souhlas dotčené 

osoby přitom nelze získat: nutný lékařský zákrok lze provést okamžitě, pokud je 

nezbytný pro zdraví dotčené osoby. Slovy § 23 zákona o péči o zdraví lidu je stav nouze 

opsán jako situace, za níž si vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného není možné 

vyžádat souhlas a jde o neodkladné výkony nutné k záchraně života a zdraví. 

 Stav nouze podle čl. 8 Úmluvy o biomedicíně nelze zaměňovat s krajní nouzí 

jakožto okolností vylučující protiprávnost, ať už zmiňovanou v § 418 odst. 1 občanského 

zákoníku, § 14 trestního zákona, § 2 odst. 2 písm. a zákona o přestupcích27 . Stav nouze je 

pouze okolností, která zbavuje lékaře odpovědnosti za nevyžádání souhlasu se zákrokem, 

bez ohledu na to, jestli takto provedený zákrok má negativní následek či nemá - na rozdíl 

od krajní nouze, jež vylučuje odpovědnost lékaře v oblasti poskytování zdravotní péče 

právě za případný škodlivý následek. Toto rozlišení lze výstižně ilustrovat na případu, 

kdy lékař provádí při zástavě srdce zevní masáž srdce a přitom zlomí pacientovi 

v bezvědomí žebro. Bránil-li by se lékař tím, že šlo o stav nouze, a tedy bylo možné a 

nutné zahájit život zachraňující postup i bez souhlasu pacienta, pak zahájením srdeční 

masáže jistě postupoval v souladu s právem, nicméně stále ještě by mohlo být lékaři 

kladeno za vinu, že se dopustil ublížení na zdraví. Pro tento případ přichází v úvahu 

obhajoba krajní nouzí – lékař v tu chvíli odvracel podstatně závažnější nebezpečí, 

nebezpečí smrti pacienta, které nemohlo být účinně odvráceno jinak. 

 Proti výše uvedeným pravidlům vztahujícím se na aplikaci informovaného 

souhlasu zakotvených v Úmluvě nelze vznášet zřejmě výraznějších námitek, ani to není 

                                                 
27 Zákon o přestupcích, zákon č. 200/1991 Sb. 
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předmětem této práce, ovšem nelze nepoukázat na nepoměrně kontroverznější zákonné 

ustanovení doplňující Úmluvu o možné provedení zákroku i tehdy, lze-li souhlas dotčené 

osoby předpokládat28, jakož i tehdy, nesouhlasí-li sice rodiče (analogicky opatrovník) 

s provedením zákroku, ale podle názoru lékaře se jedná o nezbytnou léčbu nezletilého 

dítěte, které pro svou rozumovou vyspělost nemůže posoudit nezbytnost takového 

výkonu (analogicky osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům)29  

 Bez souhlasu nemocného je dále možné provádět vyšetřovací a léčebné úkony, a - 

je-li to podle povahy onemocnění třeba – převzít nemocného i do ústavní péče, jde-li 

o nemoci stanovené zvláštním předpisem, u nichž lze uložit povinné léčení, nebo se jedná 

o osobu jevící známky duševní choroby nebo intoxikace, která ohrožuje sebe či své okolí, 

případně jde -li o nosiče. Nosičem se pro účely ochrany veřejného zdraví rozumí fyzická 

osoba po nákaze virem lidského imunodeficitu, fyzická osoba vylučující choroboplodné 

zárodky břišního tyfu a paratyfu a fyzické osoby s chronickým onemocněním virovým 

zánětem jater B a C. Pokud jim nebo jejich zákonným zástupcům byla skutečnost, že jsou 

nosičem sdělená lékařem, mají mimo jiné povinnost podrobit se léčení, lékařskému 

dohledu, laboratorním vyšetřením a dalším protiepidemickým opatřením.30 Osobní 

svoboda, zaručena čl. 8 Listiny základních práv a svobod, může být omezena jen 

v zákonem stanovených případech, tedy jen v případech uvedených v § 23 odst. 4 zákona 

o péči o zdraví lidu, jak jsou citovány výše, může být osoba převzata nebo držena 

v ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu. Takové opatření musí být soudu 

oznámeno do 24 hodin. Soud o detenci rozhodne do 7 dní. Jak je zákonem o péči o zdraví 

lidu doplněno, příslušným soudem pro detenční řízení je obvodní soud, v němž má 

                                                 
28 § 23 odst. 2 věta první zákona o péči o zdraví lidu. 
29 § 23 odst. 3 zákona o péči o zdraví lidu.  
30 § 53 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 258/2000 Sb. 
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zdravotnické zařízení sídlo. Převzetí pacienta se soudu neoznamuje, pokud pacient 

dodatečně ve lhůtě 24 hodin projevil souhlas s ústavní péčí.31 Otázkou pro praxi zůstává, 

do jaké míry je a vůbec může být tento dodatečný souhlas svobodným projevem skutečné 

vůle pacienta.  

 V zásadě lze v této souvislosti shrnout, že výjimečně tam, kde má zákonodárce 

enormní zájem na ochraně veřejného zdraví, popírá autonomii a svobodu jednotlivce, 

když svobodu rozhodování o sobě samém a léčbě svého onemocnění jednotlivci 

v zákonem předvídaných případech z důvodu veřejného zájmu neponechává. 

 Čl. 9 Úmluvy o biomedicíně upravující dříve vyslovené přání, má v podstatě 

funkci dvojí – za prvé slouží jako jakási výjimka z předchozí výjimky čl. 8, tedy pokud 

dotčená osoba předem vyslovila své přání, pak stav nouze automaticky neimplikuje 

provedení lékařského zákroku, neboť na předem vyslovené přání podle Úmluvy má být 

brán zřetel. Za další pak dříve vyslovené přání rozšiřuje pacientovu autonomii a zaručuje 

do určité míry realizaci informovaného souhlasu i do vzdálenější budoucnosti. 

 Udělení souhlasu je právním úkonem, a jako takové musí být provedeno svobodně 

a vážně, určitě a srozumitelně, jinak je neplatné. Pacient musí být zcela příčetný, tj. musí 

si plně uvědomovat, co činí, a s jakými následky, a musí být náležitě poučen. 

 Úmluva vyžaduje poučení řádné, výčtově se shoduje se zákonem o péči o zdraví 

lidu v jednotlivých bodech, jež má poučení obsahovat: zdravotnický pracovník informuje 

pacienta o průběhu zákroku, jeho účelu a povaze poskytované zdravotní péče a každého 

vyšetřovacího nebo léčebného výkonu, o možných důsledcích a rizicích, jakož i 

                                                 
31 § 24 zákona o péči o zdraví lidu. 
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o různých alternativách (tj. třeba i důsledky odmítnutí zákroku), které v daném případě 

také připadají v úvahu, informuje pacienta zdravotnický pracovník. Poučení by mělo být 

v ideálním případě co možná nejvíce šité na míru osobnosti konkrétního pacienta32, jeho 

potřebám a obavám, protože každý má jiné priority - pro jednoho bude při rozhodování 

podstatné, s jak dlouhou dobou pracovní neschopnosti se ten který zákrok pojí, pro jiného 

to, jak velká jizva mu zůstane. Teorie takto pojaté poučení chápe jako standard 

konkrétního pacienta, které s ohledem na maximální možnou ochranu pacienta jakožto 

slabší strany preferuje33, ovšem praxe uznává standard konkrétního pacienta jen do té 

míry, do jaké lze spravedlivě po lékaři požadovat zjišťování konkrétních potřeb pacienta 

pro řádné poučení. Důkladným poučením se sleduje nejen to, aby bylo konkrétnímu 

pacientu umožněno skutečně autonomní rozhodnutí, ale poněkud pragmaticky taktéž, aby 

v okamžiku, kdy zákrok, byť proveden lege artis, nezaviněně nedopadne podle 

pacientových představ, byl lékař co možná nejvíc chráněn pacientovým poučeným 

souhlasem. Výčet rizik a komplikací jakožto nedílná součást poučení je velmi 

problematický, když jistě není žádoucí, aby lékař, v maximální možné snaze zachytit 

všechna, i sebenepatrnější rizika, která jsou s příslušným zákrokem spjata, vyděsil 

pacienta natolik, že tento zákrok odmítne. Na druhou stranu, jak už bylo řečeno, lékař 

chrání podrobným poučením především sám sebe. 

 Poměrně rozumným řešením použitelným v praxi je pro účely rozhodnutí, které 

riziko a komplikace odkrýt, kombinovat pravděpodobnost rizika, tedy pravděpodobnost 

výskytu nežádoucího následku, se závažností tohoto následku, a to tak, že čím závažnější 

                                                 
32 Mach, J.: Zdravotnictví a právo: komentované předpisy, II. rozš. a dopl. vydání, Praha: Lexis Nexis 

2005, str. 109 
33 Císařová, D., Sovová, O.: Trestní právo a zdravotnictví, 2. upr. a rozš. vyd., Praha Orac 2004, str. 74 a 

násl. 
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neblahý následek (újma na zdraví, dokonce smrt) hrozí, tím menší pravděpodobnost je 

třeba, aby lékař o tomto riziku pacienta informoval a dostál tak své zákonné povinnosti 

poučit pacienta řádně.34 

 Je nepřípustné, aby lékař či nemocniční personál na pacienta vyvíjeli ohledně 

podstoupení zákroku jakýkoliv tlak, a tito by dokonce měli mít vždy jistotu, že 

k ovlivnění pacienta nedošlo ani nikým jiným, že tedy opravdu jde o projev jeho 

svobodné vůle. 

 Forma poskytnutí souhlasu může být různá, od prostého nastavení paže při odběru 

krve, až po zákonem vyžadované písemné udělení souhlasu při transplantaci. Nicméně 

v zájmu lékaře se doporučuje písemná forma vždy, aby pak mohl doložit souhlas pacienta 

i obsah poučení jako důkaz. 

 V případě, že byl pacient řádně poučen, je zjevně zcela způsobilý a příčetný, a po 

zvážení všech okolností trvá na tom, že zákrok nepodstoupí, je to jeho plné právo. 

Ošetřující lékař si vyžádá revers, tj. písemné prohlášení35, že pacient i po náležitém 

vysvětlení situace potřebnou péči odmítá, nejlépe s dodatkem, že si zároveň také plně 

uvědomuje následky (v extrémním případě: je srozuměn i se smrtí). 

 

 

 

                                                 
34 Šustek, P., Holčapek, T.: Informovaný souhlas: Teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví, 

Praha Aspi 2007, str. 77. 
35 Ust. § 23 odst. 2 věta druhá zákona o péči o zdraví lidu. 
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1.2.2 Informovaný souhlas jako okolnost vylučující protiprávnost 

 V případě odmítnutí léčby pacientem, který byl řádně poučen ohledně rizik a 

možných alternativ a který byl způsobilý k právním úkonům, lékař neodpovídá za 

následek, který je v příčinné souvislosti s nezahájením léčby, příp. s ukončením léčby. 

A obdobně, informovaný souhlas s léčbou, jejíž indikace byla postupem lege artis, a která 

byla provedena lege artis, byť při ní dojde k materializaci rizik, o nichž byl pacient 

předem řádně poučen, vylučuje jakoukoliv odpovědnost lékaře za následek. Souhlas 

jakožto okolnost vylučující protiprávnost není v trestním zákoně výslovně uveden, trestní 

nauka považuje svolení poškozeného za okolnost vylučující protiprávnost tehdy, jestliže 

se svolení týká zásahu do takových práv jednotlivce, kterými on sám disponuje. 

Vyloučeny jsou tedy všechny trestné činy proti životu a zdraví, nejde-li o lékařský 

zákrok. Případný souhlas poškozeného by ovšem mohl mít vliv na konkrétní stupeň 

nebezpečnosti činu pro společnost.36 Svolení musí být uděleno podle trestněprávní teorie 

osobou způsobilou k takovému právnímu úkonu, s tím, že je ovšem sporné, zda se touto 

způsobilostí myslí způsobilost na základě zásad občanského práva či na základě zásad 

o příčetnost, příp. lze-li toto svolení udělit v zastoupení. Není ovšem pochyb o tom, že 

schopnost poškozeného učinit souhlas je nutné odlišit od způsobilosti k právním úkonům, 

jak je známa z občanského práva. 37Svolení musí zahrnovat nejen souhlas s jednáním, ale 

i souhlas s výsledkem, musí být uděleno vážně, dobrovolně, určitě, srozumitelně a nebýt 

odvoláno a musí časově předcházet jednání či s ním být alespoň současné. Ve 

výjimečných případech, kdy pachatel důvodně souhlas poškozeného předpokládal, se 

připouští i svolení dodatečné. 

                                                 
36 Roz.č. 6/98 Sb. rozh. tr. 
37 Jelínek, J.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 1. vydání podle nové právní úpravy, Praha: 

Leges 2009, str. 258. 
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 Trestní zákoník, účinný od l. ledna 2010, problematiku svolení poškozeného nově 

výslovně upravuje v hlavě III. nazvané Okolnosti vylučující protiprávnost činu, a to v 

§ 30, který ovšem v zásadě shrnuje obsah současné trestněprávní teorie: Trestný čin 

nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez 

omezení oprávněně rozhodnout, jsou činem dotčeny. Svolení musí být dáno předem nebo 

současně s jednáním osoby páchající čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, vážně a 

srozumitelně, je-li takové svolení dáno až po spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-

li důvodně předpokládat, že by poškozený tento souhlas udělil vzhledem k okolnostem 

případu a svým poměrům. S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou 

v době činu v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze za 

svolení považovat souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Ust. § 30 odst. 2 trestního zákoníku, zákon č. 40/2009 Sb. 
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1.2.3 Informovaný souhlas a dětský pacient 

 Zcela specifický je informovaný souhlas při léčbě dětského pacienta. Je-li pacient 

nezletilý, nemá plnou způsobilost k právním úkonům.39 Právní předpisy předvídají 

postupné nabývání způsobilosti k právním úkonům, a to vždy k takovým úkonům, jejichž 

povaha je přiměřena věku (v první řadě) a rozumové a volní vyspělosti dítěte. 

Způsobilost k právním úkonům je takto nabývána od stupně, kdy nezletilý svéprávný40 

vůbec není, až do stupně blížícího se způsobilosti téměř úplné41, což se ovšem v praxi 

projevuje jen dvěma krajními polohami, a tak existují právní úkony, ke kterým nezletilý 

způsobilý není vůbec, jakož i takové, ke kterým nezletilý způsobilý je, a to způsobilý 

zcela. 

 Pro účely praxe lze dovozovat, že v případě nezletilého staršího šestnácti let je 

možno pokládat schopnost nezletilce rozhodovat v oblasti péče o zdraví obecně jako 

danou, a to až na výjimky zvlášť závažných zákroků nebo zřejmě podprůměrného stupně 

individuálního vývoje konkrétního jedince. V kategorie pacientů ve věku čtrnáct až 

šestnáct let je nutné vzhledem k vyspělosti každého jednotlivého pacienta rozhodnout 

o jeho schopnosti chápat důsledky souhlasu či nesouhlasu se zákrokem, s tím, že 

způsobilost zde není paušálně vyloučena. V případě pacientů mladších čtrnácti let je 

                                                 
39 Ust. § 9 občanského zákoníku a contrario. 
40 Kdo je svéprávný, rozhoduje o svém soukromoprávním postavení sám a respektuje se autonomie jeho 

vůle, kdo takovou osobou není, podrobuje se omezení plynoucím z toho, že má zákonného zástupce. In 
Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., a kol.: Občanský zákoník I.: Komentář, § 1-459, 1. 
vydání, Praha: C.H. Beck 2008, s. 98. 

41
 Švestka J., Jehlička O. a kol.: Občanský zákoník/ komentář, 10. jubilejní vydání, Praha: C.H.Beck, 

2006, s. 85. 
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vhodné spíše presumovat nezpůsobilost rozhodovat o zákroku, pokud nejde o velmi lehká 

onemocnění či drobná poranění.42 

 Byť je z výše uvedeného zřejmé, že právní řád za primární hledisko při hodnocení 

nezletilého a jeho způsobilosti považuje pacientův věk, a na individuální vyspělost 

konkrétní osoby je nahlíženo, jen pokud je zřetelně odchylná od průměru, zejména 

v rozhodovací praxi soudu je tendence více respektovat individuální posuzování 

způsobilosti k právním úkonům – tak bylo Ústavním soudem rozhodnuto o přípustnosti 

ústavní stížnosti, kdy stěžovateli bylo 11 let.43 

 V tomto ohledu není bez zajímavosti poukázat na anglickou právní úpravu léčby 

nezletilého pacienta a její řešení dostatečného věku a vyspělosti pacienta, aby rozhodoval 

o své léčbě. Britská právní úprava stanoví, že i když obecně lze nabýt plnou způsobilost 

k právním úkonům dosažením 18 let, pro oblast udělení souhlasu se zákrokem v oblasti 

zdravotní, chirurgické či zubařské péče je pro rozhodovací způsobilost pacienta 

dostatečná věková hranice šestnácti let.44 

 

 Doktrína informovaného souhlasu (informed consent), jejímž vzorem mohla být 

pro anglické soudy judikatura v USA a na základě níž by poučení mělo odpovídat 

požadavkům, které má průměrný rozumný pacient, byla razantně odmítnuta45. Na 

pacientův souhlas s léčbou je nazíráno jako na dílčí aspekt výkonu plné pacientovy 

autonomie. Autonomie pacienta a jeho právo na sebeurčení je ve Velké Británii 

                                                 
42 Šustek, P., Holčapek, T.: Informovaný souhlas – Teorie a praxe informovaného souhlasu ve 

zdravotnictví, vyd. 1., Praha ASPI, 2007, str. 154. 
43 III ÚS 125/98. 
44 S. 8 Family Law Reform Act 1969. 
45 Sidaway v Board of Governors of the Royal Bethlem and Maudsley Hospital [1984] 1 All ER 1018, 

str. 1030. 
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považované za nezpochybnitelný fakt, nicméně konstatování, že v moderním britském 

právu není prostor pro lékařský paternalismus46, je přece jenom přespříliš radikální a 

unáhlené – právě pro oblast léčby nezletilých a nezpůsobilých k právním úkonům se totiž 

lékařský paternalismus (aprobovaný soudem) uplatňuje skoro zásadně.  

 

 Pro posuzování způsobilosti udělit platně souhlas ke zdravotnímu zákroku u osob 

mladších 16 let je zkoumáno, zda je nezletilý rozumově natolik vyspělý, aby splňoval 

kritéria odpovídající tzv. Gillick competence.47 Pacient mladší šestnácti let, aby platně 

odsouhlasil léčbu, musí mít přesnou představu o svém zdravotním stavu, musí chápat 

povahu a účel zákroku a musí si být vědom všech relevantních rizik, možných alternativ 

a možných následků podstoupení zákroku. Takovýto pacient je tedy nesrovnatelně 

důkladněji a precisněji poučen o zákroku než osoba starší 16 let, neboť u té se vyžaduje 

toliko takové poučení, které v hrubých rysech vystihne povahu zákroku, jež je 

zamýšlen.48 

Rozdíl v kvalitě i kvantitě je zcela zásadní, jen pro ilustraci, český právní řád vyžaduje 

pro dospělého plně způsobilého jedince poučení stejně vyčerpávající, jako britský právní 

řád pro ty nejzranitelnější členy společnosti. 

 

 Odmítání léčby podléhá výrazně odlišnému režimu. Na úvod lze poznamenat, že 

anglické právo pro platné odmítnutí vyžaduje vyšší standard poučení i jistoty ohledně 

duševního stavu odmítajícího pacienta staršího 16 let, nicméně právo osoby starší 16 let 

                                                 
46 Chester v Afshar [2004] UKHL 41. 
47 Gillick v West Norfolk and Wisbech Area Health Authority [1985] 3 All ER 402, HL. 
48 Chatterton v. Gerson [1981] 1 All ER 257. 
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platně odmítnout léčbu aprobuje. Jak ovšem bylo rozhodnuto stanovil v případu Re R49, 

posuzovat kompetentnost nezletilého podle jeho vyspělosti a přiznat v důsledku této 

dostatečné vyspělosti právo rozhodovat o sobě samém, lze pouze a jedině v případě, kdy 

nezletilý uděluje souhlas s léčbou (ve smyslu jakéhosi positivního právního úkonu), 

ovšem nikoliv když potřebnou léčbu odmítá (negativní právní úkon). V případě Re W50 

soud výslovně pro případy pacientů mladších šestnácti let prohlásil, že odmítnou-li tito 

sami léčbu, jejich souhlas může, a dokonce má být nahrazen soudním příkazem, kterým 

soud léčbu schválí, když dotčený pacient mladší 16 let léčbu sám odmítá. 

 Velkou pozornost nejen ve Velké Británii proto vyvolal v nedávné minulosti 

případ 13-ti leté Hannah Jones51, trpící od pěti let leukémií. Velmi agresivní léčba 

leukémie Hannah vážně poškodila srdce, ale Hannah jeho transplantaci odmítala, za plné 

podpory svých rodičů. Transplantace srdce (jako jediné život zachraňující řešení) by v její 

situaci i dle znaleckých vyjádření lékařů co do výsledku byla velmi nejistá a pro Hannah 

mimo jiné velmi riskantní i z toho důvodu, že po dobu rekonvalescence by Hannah 

nesměla brát léky proti leukemii, a hrozilo by proto, že nemoc v plné síle opět propukne. 

Nemocnice, resp. její provozovatel žádali britský Nejvyšší soud o vydání příkazu, kterým 

by byla Hannah odebrána z péče rodičů za účelem podstoupení operace. Orgán na 

ochranu dítěte (Hereford County Hospital´s child protection), který se v případu taktéž 

angažoval, zkonstatoval, že je Hannah dostatečně zralá na to, aby si byla naprosto přesně 

vědoma důsledků svého rozhodnutí, a doporučil provozovateli nemocnice, aby stáhl svůj 

návrh na vydání soudního příkazu. Celá tato záležitost tedy nebyla projednána soudem, a 

byť v případu jako argument pro zpětvzetí návrhu několikrát zaznělo, že je Hannah dle 

                                                 
49

    Re R (A Minor) (Wardship: Medical Treatment) [1991] 4 All ER 177. 
50

    Re W (A Minor) (Medical Trearment: Court´s Jurisdiction) [1992] 4 All ER 627. 
51     Http://www.guardian.co.uk/society/2008/nov/11/child-protection-health-hannah-jones. 
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Gillick testu i ve 13 letech dostatečně způsobilá, aby odmítla (!) diskutabilní život 

zachraňující operaci, soud v meritu věci nerozhodl, pouze vzal na vědomí zpětvzetí 

žádostí a řízení o vydání soudního příkazu zastavil. Nejedná se tedy formálně vzato o 

precedent. 
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1.3 Léčba dětského pacienta v ČR 

 Velmi rozhodně se ke střetu několika základních lidských práv, kdy muselo být 

soudy řešeno odmítnutí život zachraňující léčby rodiči vážně nemocného dítěte postavil 

Ústavní soud České republiky, a to v kauze nezletilého Svědka Jehovova – pětiletého D. 

J.52. Ústavní soud se zabýval stížností, kterou k němu podali rodiče – Svědci Jehovovi, po 

té, co jim byl předběžným opatřením odebrán z péče jejich syn a jeho opatrovníkem 

ustanoveno zdravotnické zařízení. Ústavní soud měl rozhodnout o ústavnosti či naopak o 

protiústavnosti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.9.2003 sp.zn. 13 Co 

1074/2003 a jemu předcházejícího usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 13.8.2003 

sp.zn. 39 Nc 1507/2003, kterým bylo nařízeno předběžné opatření dle § 76a občanského 

soudního řádu (dále jen o.s.ř.).53 

 Dne 7.8.2003 obdržel Magistrát města Karviné informaci od Fakultní nemocnice 

Brno, že v době od 18.7.2003 pečovala o šestiletého chlapce, u něhož je důvodné 

podezření, že jde o ohrožené dítě dle zákona o sociálně-právní ochraně dítěte.54 Chlapci 

bylo diagnostikováno vysoce zhoubné nádorové onemocnění, jehož prognóza je infaustní, 

není-li nasazena vysoce invazivní léčba, v některých případech navíc neúčinná bez 

doprovodné aplikace krevních derivátů. Oba rodiče, Svědci Jehovovi, s léčbou souhlasili, 

nicméně od počátku jen s takovou léčbou, která nebyla spjata s krevní transfuzí (a která 

nejprve také byla pacientovi indikována). Poté, co se stav dítěte zhoršil, ukázala se taková 

                                                 
52 Celé jméno nezletiléto chlapce zveřejněno na oficiálních internetových stránkách Svědků Jehovových: 

www.krev.info/library/janos.htm 
53 Ust. § 76a občanského soudního řádu, zákon č. 99/1963 Sb. Dále jen občanský soudní řád. 
54 Ust. § 6 odst. 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, zákon č. 359/ 1999 Sb. Dále jen zákon o sociálně 

právní ochraně dětí. 
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léčba nedostatečnou a bylo nutno absolvovat další blok chemoterapií vyžadující i krevní 

transfuzi. Krevní transfuze už v tomto okamžiku neměla žádnou jinou účinnou 

alternativu, bez její aplikace bylo jisté, že pacient zemře, o čemž byli jeho rodiče poučeni. 

Přesto léčbu spočívající mimo jiné na podání krevních derivátů rodiče odmítli 

z náboženského přesvědčení, a vyžadovali pro syna jen paliativní léčbu, zmírňující 

bolest. Nemocniční zařízení tedy v souladu se svou zákonnou povinností oznámilo obci 

s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčovaly tomu, že rodiče pacienta neplnili 

povinnosti plynoucí jim z rodičovské odpovědnosti, resp. že rodiče nevykonávali nebo 

zneužívali práva plynoucí jim z rodičovské odpovědnosti.55 

 

 Navrhovatel předběžného opatření (Magistrát města Karviné) se dožadoval vydání 

usnesení o předběžném opatření dle §76a o.s.ř. a argumentoval, že odmítáním léčby 

pomocí chemoterapie v kombinaci s krevními transfuzemi berou rodiče nezletilému 

jedinou naději na vyléčení a závažně tak ohrožují jeho zdraví a život. 

 

 Jak okresní soud, tak i odvolací soud shledali zákonné důvody pro vydání 

usnesení o předběžném opatření dle §76a o.s.ř.. V usnesení ustanovili pacientovi 

opatrovníky, kterým se stala klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno, a tomuto 

zdravotnickému zařízení byl chlapec také předán do péče. 

 

 Rodiče se obrátili na Ústavní soud se stížností, ve které poukazují na fakt, že 

jakožto zákonní zástupci nezletilého, o něhož se řádně starají, žádali pro něj léčbu 

v souladu s vědeckými poznatky, jen bez rizik transfuze. Z postupu soudů lze dle 

                                                 
55 Ust. § 10 odst. 4 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 
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stěžovatelů dovozovat, že prostý nesouhlas s názorem ošetřujícího lékaře je důvodem pro 

omezení jejich rodičovských práv, přičemž soud nepřihlíží k okolnosti, že dítě není 

ohroženo jednáním rodičů, nýbrž zhoubnou nemocí, a poukázali na důležitou roli dobré 

psychické pohody dítěte, která rozhodnutím soudu o trvalém pobytu dítěte v nemocnici 

utrpěla. Dále stěžovatelé upozorňují, že tak jak soudy nezjišťovaly vztahy mezi dítětem a 

rodiči, ani nezjišťovaly, zda je případně dítě schopno formulovat svůj názor na léčbu, při 

které mu bude podána transfuze krve. 

  

 Kolizní opatrovnice ustanovená pro účely řízení před obecnými soudy poukázala 

na původní výkladovou zprávu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně, která ve 

svém odst. 48 stanoví, že prvotní povinnost lékařů a jiných zdravotnických pracovníků se 

vztahuje k jejich pacientovi. Je rovněž součástí profesionálního standardu (čl. 4), aby 

jednali v zájmu pacienta proti rozhodnutí osob nebo orgánů, jejichž souhlas je vyžadován, 

která nejsou v zájmu pacienta. Z toho důvodu by národní právo mělo zajistit adekvátní 

opravný prostředek 

  

 Ústavní soud stížnost jako nedůvodnou zamítl: Odmítají-li rodiče nezletilého 

dítěte, jež je bezprostředně v ohrožení života, léčbu, nepředstavuje vydání předběžného 

opatření podle §76a o.s.ř., kterým soud dítě svěří do příslušného léčebného zařízení (a 

tedy zahájení léčby bez souhlasu rodičů), porušení jejich práv zakotvených v čl. 32 

odst. 4 či čl. 16 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Vzhledem k nutnosti 

okamžitého zásahu není zpravidla možno řešit případný spor rodičů s léčebným 

zařízením o vhodnosti té které léčby. Týká-li se věc dítěte ve věku okolo šesti let, není 

porušením čl. 12 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, pokud toto dítě nebylo v daném řízení 
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soudem vyslechnuto. Výslech rodičů musí soud provést jen v případě, že by to pro 

rozhodnutí bylo nezbytné a z hlediska zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí vhodné. 

 Na přesvědčivosti argumentace Ústavního soudu nic nemění fakt, že chlapec přes 

veškerou zdravotní péči, která mu byla poskytnuta, nakonec zemřel. Stát prostřednictvím 

svých orgánů (obecních úřadů s rozšířenou působností, soudů) nezaručoval v tomto 

případě dítěti vyléčení, ale zaručoval pro dítě přístup k takové léčbě, která v rozhodné 

době slibovala největší šance na jeho uzdravení. 
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2. Dříve vyslovená přání 

 Dříve vyslovená přání (advance directives, die Patientenverfügung, instrucciones 

previas), ať už jsou upravena právními řády založenými na common law, mezinárodní 

smlouvou či právními řády čerpajícími z římskoprávní tradice, lze v zásadě definovat 

jako více či méně závazné pokyny pacienta ohledně budoucí léčby, které pacient učinil v 

okamžiku své způsobilosti k takovémuto právnímu úkonu, pro případ své budoucí 

nezpůsobilosti vyjádřit se k léčbě. Právo rozhodovat o své léčbě prostřednictvím dříve 

vyslovených přání přesahuje do budoucnosti v tom smyslu, že pacient s určitou mírou 

závaznosti dnes rozhodne o léčbě, která může připadat v úvahu v daleké budoucnosti, ve 

které již nebude způsobilý o léčbě rozhodovat sám. V rámci kategorizace lze chápat dříve 

vysloveného přání jako pojem obecný a nadřazený, a pojmy living will příp. health care 

proxy jako formu a způsob realizace dříve vysloveného přání.56 Některé zahraniční právní 

řády zase v rámci dříve vyslovených přání rozeznávají tzv. living will, die 

Patiententestament, el testamento vital jako jakási kvalifikovaná dříve vyslovená přání, 

kterými pacient odmítá pro určité případy život zachraňující či život udržující 

(prodlužující) léčbu. 

 V případě, že je nutné léčit pacienta, který není způsobilý rozhodovat o léčbě sám, 

ať z důvodu dlouhodobé (nevratné) ztráty vědomí, nedostatečné rozumové a volní 

vyspělosti, či duševní poruchy, pak dříve vyslovené přání může být zásadním korektivem 

poskytované péče. V této souvislostí mluví teorie o nutnosti rozlišovat případy, kdy 

pacient: 

                                                 
56 Andorno, R., Biller-Andorno, N., Brauer, S.: Advance Health Care Directives: Towards a Coordinated 

European Policy? EJHL 16 (2009) 207, str. 208. 
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− byl kdysi způsobilý k právním úkonům a sepsal dříve vyslovené přání, 

− byl kdysi způsobilý k právním úkonům a nesepsal dříve vyslovené přání, ovšem na 

základě znalosti jeho hodnot, názorů a přístupu k životu lze dovodit, jaké by bylo jeho 

přání (tzv. subsituted judgment), 

− nikdy nebyl způsobilý k právním úkonům, a tedy nemohl ani sepsat dříve vyslovené 

přání, ani mít jakýkoliv názor na průběh případné léčby, příp. byl způsobilý, ovšem 

z nějaké příčiny nelze bez pochybností dovodit ohledně další léčby eventuální pacientovo 

přání (tzv. best interest test).57 

 Míra závaznosti dříve vysloveného přání se odvíjí od vnitrostátní právní úpravy. 

Na jedné straně spektra je např. možná doslovná implementace čl. 9 Úmluvy 

o biomedicíně „brán pouhý zřetel“58, na straně druhé je možné, tak jako tomu bylo po 

dlouhá léta v Německu, aby dříve vyslovené přání bylo téměř ve všech případech 

určující, ač ve skutečnosti nebylo zákonem jako institut sám o sobě vůbec regulováno 

výslovně, a jen vyplývalo z extenzívního výkladu obecného práva na rozhodování 

o léčbě.  

 Ve většině členských států Rady Evropy, z jejíhož pera Úmluva o biomedicíně 

pochází, stále ještě není dříve vyslovené přání považováno za základní element, který 

zásadním způsobem utváří rozhodnutí lékaře o dalším léčebném postupu. Rozhodování a 

konečné rozhodnutí je až na výjimky v praxi založeno spíše na klinickém názoru lékaře a 

jím uznanými postupy lege artis. To ostatně také vysvětluje, proč je pro signatáře Úmluvy 

o biomedicíně platnost konkrétního dříve vysloveného přání složitou právní otázkou a 

                                                 
57 Hanafin, P., Tomkin, D.: Medical treatment at life´s end: the need for legislation [1995] M.L.J.I. 3, str. 4. 
58 V angl. originále „should be taken into account“. 
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také, proč je tak problematické pro národní řády právně stanovit přesnou míru závaznosti 

dříve vysloveného přání. Každopádně lze sledovat, že státy si přinejmenším začínají 

uvědomovat potenciální využitelnost a užitečnost dříve vysloveného přání a adekvátně 

tomu vyvíjet jistou zákonodárnou aktivitu.  

 V současné době je právní úprava dříve vyslovených přání velmi různorodá, 

nicméně s jistým zjednodušením lze rozeznat čtyři základní přístupy zákonodárce 

k institutu dříve vysloveného přání: 

− V národním právním řádu existuje speciální zákonná úprava dříve vyslovených přání, 

které jsou prima facie uznané za závazné, a na které lze nedbat jen v případě, že pro 

takovýto postup existuje přesvědčivý důvod (Velká Británie, Německo, Rakousko, 

Španělsko, Maďarsko, Finsko, Belgie, Nizozemí). 

− V národním právním řádu existuje speciální zákonná úprava dříve vyslovených přání, 

která výslovně dříve vyslovená přání vymezuje jako pouhá doporučení pro určitý postup 

(Francie). 

− Právní řád neobsahuje žádné specifické další ustanovení o dříve vyslovených přáních, 

nicméně do budoucna se o zákonné úpravě uvažuje (Švýcarsko, Itálie, Česká republika, 

Portugalsko). 

− Právní řád neobsahuje speciální ustanovení o dříve vysloveném přání, a do budoucna ani 

o ničem takovém neuvažuje (Bulharsko, Litva, Turecko, Řecko, Norsko, Slovensko, 

Srbsko).59 

                                                 
59  Andorno, R., Biller-Andorno, N., Brauer, S.: Advance Health Care Directives: Towards a Coordinated 

European Policy? EJHL 16 (2009) 207, str. 212. 
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 V zásadě ovšem lze říci, že dříve vyslovené přání podle žádného právního řádu 

nemá závaznost absolutní, a vždy ponechává alespoň nějaký prostor pro uvážení každého 

jednoho lékaře, který nemusí postupovat podle takovéhoto přání, pokud by bylo 

v rozporu s jeho odborným klinickým názorem. Obecně tedy je uznáno a taktéž 

respektováno dříve vyslovené přání pacienta, ale konkrétní lékař kupř. z důvodu svého 

náboženského či jiného přesvědčení je oprávněn odmítnout pacienta a předat je do péče 

jinému lékaři. Zároveň obecně platí, že dříve vyslovené přání není závazné, pokud 

směřuje k dosažení právem nedovoleného popř. zakázaného cíle, kterým typicky je 

aktivní euthanasie, tedy usmrcení na žádost, motivované lítostí s utrpením nevyléčitelně 

nemocného sužovaného bolestmi.  

 V následujícím textu bude představen institut dříve vysloveného přání, jak je 

upraven ve Spojených státech amerických, Velké Británii, Německu a Španělsku. 

Logicky budou rozebrány ty právní řády, ve kterých je ustanovena určitá závaznost dříve 

vyslovených přání, anebo ve kterých se de lege lata o závaznosti dříve vysloveného přání 

uvažuje. 

 V případě právní úpravy advance directives v USA a Velké Britanii bude popsán 

institut v rámci common law, který je jako takový modifikován zákonnými normami a 

precedentními rozhodnutími. Právě díky rozhodovací činnosti soudů lze získat vhled do 

problematiky, a poukázat na konkrétní obtíže, jež se s dříve vysloveným přáním pacienta 

pojí, zejména jakým způsobem může kolidovat právo pacienta s povinností lékaře. 

 Německá právní úprava zase až do přijetí nového zákona v červnu 2009 nabízela 

velmi zajímavé řešení, když dříve vyslovené přání tradičně uznávala jako projev 

základního práva lidské bytosti na sebeurčení, a bez jakékoliv speciální zákonné úpravy a 
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aniž by kdy Německo ratifikovalo Úmluvu o biomedicíně, poskytovala předem 

vyslovenému přání silnou ochranu. V současnosti, kdy Česká republika taktéž nemá 

žádnou zákonnou úpravu provádějící dříve vyslovené přání, může být tehdejší přístup 

německých soudů velkou inspirací, ačkoliv je zřejmé, že nezastupitelnou roli na něm 

měla judikatura německého ústavního soudu, jež je zcela zjevně specifická a z 

historických důvodů nesmírně zacílená na základní lidská práva. 

 Španělsko naopak signatářem Úmluvy o biomedicíně je, tak jako jím je i Česká 

republika, a tedy jeho právní úprava předem vysloveného přání podléhá právnímu rámci 

čl. 9 Úmluvy o biomedicíně a musí s ním být v souladu. Jen pro zajímavost, Portugalsko 

je taktéž signatářem Úmluvy o biomedicíně, a v tomto okamžiku se nachází uprostřed 

celospolečenské, jakož i legislativní debaty o dříve vyslovených přáních, jež by měla 

vyústit v zákonnou úpravu dříve vysloveného přání, nicméně stále ještě nedospěla do fáze 

paragrafovaného znění návrhu zákona. Z pohledu problematiky dříve vysloveného přání 

lze ovšem i tak zkonstatovat, že se Portugalsko nachází v tomto okamžiku v zásadě ve 

srovnatelné situaci jako Česká republika, a argumenty, které zaznívají v jednom státě, 

mohou mít až překvapivou odezvu a platnost ve státě druhém. 
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3. Advance directives – právní úprava ve Spojených státech amerických 

 Průkopníkem myšlenky dříve vysloveného přání, prostřednictvím něhož by 

svéprávnému pacientovi bylo umožněno odmítnout předem další léčbu pro případy, kdy 

by byl jinak udržován ve stavu jakéhosi minimálního vědomí při životě pomocí přístrojů, 

byl americký právník, bojovník za lidská práva a jeden ze zakladatelů organizace 

Amnesty International Luis Kutner, který tento svůj myšlenkový konstrukt poprvé užil již 

v 50. letech minulého století60 a který v souvislosti s takovýmito dříve vyslovenými 

přáními vyřkl jako první dnes již zcela běžně používané termíny advance directives a 

living will. 

 V současné době existuje v každém ze států právní úprava institutu advance 

directives, ať už formou living will, tedy dokumentu, prostřednictvím něhož lze pro futuro 

odmítnout konkrétní (život zahraňující) léčbu, dojde-li k předvídaným okolnostem, anebo 

formou zvolení si zástupce - health care proxy - aby ten rozhodoval o životě a smrti 

pacienta, až pacient z důvodu ztráty způsobilosti k právním úkonům tohoto rozhodování 

sám nebude schopen.61 

 Na federální urovni je zákonem upravujícím problematiku advance directives 

Patient Self Determination Act, přijatý v roce 1990 jako součást Omnibus Budget 

Reconciliation Act, s účinností od 1. prosince 1991. Pro účely tohoto zákona je institut 

advance directives definován jako předem daný písemný pokyn pacienta, kterému zákon 

popř. soudní výrok přiznává právní závaznost a kterým jsou stanoveny požadavky na 

zdravotní péči pro případ, že by pacient v relevantním okamžiku nebyl schopen a 

                                                 
60 Horrtor, B.J.: A Survey of Living Will and Advance Health Care Directives (1998) 74 North Dakota 

Law Review, str. 233. 
61 Morgan, D.: Issues in Medical Law and Ehics, Taylor & Francis 1999, str. 231. 
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způsobilý o léčbě sám rozhodnout.62 Advance directives mají ten účinek, že znemožňují 

poskytovateli zdravotní péče provést ty léčebné úkony, které pacient prostřednictvím 

advance directives odmítá. Právní nárok pacienta, aby bylo respektováno jeho přání, 

ovšem nemusí vždy odpovídat v plném rozsahu právní povinnosti lékaře tímto přáním se 

řídit – zákon umožňuje za určitých okolností uplatnit poskytovateli zdravotní péče tzv. 

námitku z důvodu svědomí, a nepodléhat povinnosti řídit se podle přání pacienta 

v případech některých procedur a zákroků, pokud důvody, z kterých tak poskytovatel 

zdravotní péče činí, budou shledány dostatečně závažnými a tedy přijatelnými.  

 Federální Patient Self Determination Act nepředstavuje průlom do práv pacienta 

v tom smyslu, že by konstituoval do té doby neexistující právo pacienta rozhodovat pro 

futuro o léčbě prostřednictvím advance directives, zákon pouze uvaluje na některé 

poskytovatele zdravotní péče povinnost informovat pacienty při hospitalizaci o možnosti 

učinit závazná advance directives, ovšem za podmínek stanovených právními řády 

jednotlivých států63. 

 Tím, že zákon pouze odkazuje na právní řády jednotlivých států, chybí mu 

jednotící a harmonizující funkce, neboť se může stát, že právní úprava států zaručuje 

jednotlivci méně práv, než federální ústava. Proto je třeba vždy brát v úvahu konkrétní 

vnitrostátní úpravu, neboť ta může z režimu advance directives kupříkladu vyloučit 

takové living wills, které byly sepsány pacienty v jiném než terminálním stadiu, popř. 

výslovně stanovit, že se living will nevztahuje na platné odmítnutí umělé výživy.64 

                                                 
62 Ust. § 489.100 Patient Self- Determination Act. 
63 Ust. § 489. 102 písm. a odst. 1 (i) Patient Self- Determination Act. 
64 Eby, M. E.: The Patient Self-Determination Act: the medical Miranda! In Decision-Making and 

Problems of Incompetence, ed. By Grubb, A., John Wiley and Sons Ltd., 1994, str. 176-179. 
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 Smyslem Patient Self Determination Act bylo dosáhnout prostřednictvím 

informační povinnosti uložené určitým poskytovatelům zdravotní péče, aby skutečně 

právo pacienta na předem vyslovené přání mohlo být realizováno. Pacientovi zákon totiž 

v okamžiku poučení ze strany zdravotnického personálu dává prostor pro interakci – buď 

zmíní, že již existuje takové jím předem vyslovené přání, nebo pokud se svého 

zákonného práva rozhodne využít, na místě advance directives sepíše. Oboustranným 

zájmem (stejně jako zájmem zákonodárce) je, aby byl vyloučen paradox jakéhosi 

informačního patu, ke kterému v praxi velmi často docházelo: Zdravotníci na straně jedné 

očekávali, že je na existenci případných advance directives pacienti upozorní sami, a 

proto se na ně neptali, a pacienti naopak předpokládali, že se jich zdravotnický personál 

bude na případnou existenci advance directives dotazovat, a proto sami s tímto tématem 

nezačínali a o existujících advance directives se zdravotníkům nezmínili.65 

 V roce 1991 byla situace v tomto ohledu vskutku tristní, neboť i v rámci těch 

nemocničních zařízení, která v té době deklarovala respekt k pacientovu dříve 

vyslovenému přání, pouhá 4 % proaktivně dotazováním zjišťovala, zda pacient sepsal 

advance directives.66 

 Nicméně ani po přijetí Self Determination Act se advance directives nestaly 

samozřejmou součastí rozhodnutí pacienta, naopak, v souvislosti s advance directives lze 

výstižně mluvit o v zásadě poměrně rezervovaném přístupu americké společnosti 

k sepisování advance directives. Představa zákonodárce, že pacienti se zdravotnickým 

                                                 
65 Later, Elizabeth B., and Don King: Advance directives: results of a community education symposium 

(Clinical Article) (critical care nursing), Critical Care Nursing 27.6 (Dec 2007): 31(6). 
66 La Puma, J., Orentlicher, D., Moss, R.: Advance Directives on Admission: Clinical Implications and 

Analysis of the Patient Self Determination Act of 1990 (1991) 266 Journal of the American Medical 
Association, str. 402. 
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personálem důkladně rozeberou svá přání ohledně případné budoucí léčby, zůstala v praxi 

nenaplněna, pacienti nevyužívají svého práva formulovat advance directives často: ani v 

prvních letech plných euforie po uzákonění Self-Determination Act nedošlo k výraznému 

nárůstu počtu advance directives: pro ilustraci, kupříkladu u pacientů v pečovatelských 

domech se jednalo o nárůst z původních 4,2% v roce 1990 na pouhých 13, 3 % v roce 

1993. Situace překvapivě dramatičtější byla u pokynů Do Not Resuscitate – z původních 

31,1% vzrost počet sepsaných pokynů DNR na 51,5 %.67 

 Slabinou zákona je nepochybně předpoklad, že bude-li pacient poučen písemně a 

dostatečně podrobně o svém právu zaručeném vnitrostátními předpisy, pak toto právo bez 

váhání na místě realizuje. Ovšem v praxi se pacientovi dostává poučení dvojí – o právu 

rozhodovat o léčbě, jež připadá v úvahu v tom okamžiku a týká se akutního problému, 

pro který pacient vyhledal zdravotní péči, a o právu předem se vyjádřit ke své budoucí 

potenciální léčbě, jinými slovy, formulovat advance directives. Obě informace pacientovi 

musí být předkládány v písemné formě. 

 Takto věcně popsáno, nevystihuje zcela zřetelně, že informace jsou pacientovi při 

hospitalizaci podávány v komplikované odborné formě, tak aby na jejich základě mohlo 

být skutečně učiněno relevantní a nezpochybnitelné závazné rozhodnutí o budoucí léčbě, 

což mnohé pacienty pro zdánlivou složitost celé věci od formulování advance directives 

spíše odradí. Následkem takovéhoto vskutku vyčerpávajícího poučení o advance 

directives pak navíc zákonitě dochází k upozaďování druhého poučení, mnohdy mnohem 

zásadnějšího, o zákroku, který je vlastně předmětem hospitalizace. Lze tvrdit, že pacient 

je často udolán informacemi poskytovanými mu na základě povinnosti uložené Patient 

                                                 
67 Teno, J.M., Branco, A.M.: Changes in advance care planning in nursing homes before and after Self-

Determination Act: report of a 10-state survey, J Am Geriatr Soc. 1997 Aug ;45 (8):939-44 9256845. 
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Self Determination Act natolik, že v podstatě nevěnuje pozornost ani poučení o svých 

zákonem stanovených právech, ani poučení o zákroku, neboť obojí dostává buď 

současně, nebo jen s krátkým vzájemným časovým odstupem.68 To ovšem nic nemění na 

situaci, že dle práva a formálně celé poučení bylo poskytnuto řádně, a to, zda pacient 

svého práva formulovat advance directives využil, popř. fakt, že ho nevyužil, bude 

zaznamenáno do zdravotnické dokumentace a bude povinně tvořit její nedílnou součást69. 

 Zřejmě ne zcela bezdůvodně zákon zdůrazňuje rovnost všech pacientů před 

lékařem, bez ohledu na to, zda tito sepsali advance directives, anebo nesepsali. Zároveň 

ovšem není zcela nevýznamné, že ač zákon zakazuje, aby případná existence advance 

directives měla jakýkoliv vliv na poskytování zdravotní péče70, či aby byl pacient pro své 

uplatnění, popř. neuplatnění práva na sepsání advance directives jakkoliv 

znevýhodňován, v praxi lze odlišný přístup k pacientům s advance directives pozorovat. 

Ustanovení zákona sice obecně předpokládá diskriminaci jak z důvodu sepsání advance 

directives, tak z důvodu jejich nesepsání, ukazuje se, že je to právě sepsání advance 

directives, které v sobě potenciálně zahrnuje nebezpečí, že kvalita i kvantita poskytované 

péče bude u pacienta výrazně snížena. Byť může být obsahem advance directives právě 

jen odmítnutí resuscitace při případném kardio-pulmonálním záchvatu, v případě 

nevyléčitelně nemocných pacientů je zařazení pacienta do režimu Do Not Resuscitate 

zdravotnickým personálem často chápáno jako vzdání se léčebné péče jako takové, jako 

přechod do fáze, kdy již o pacientův život a zdraví není třeba intenzivně usilovat,71 neboť 

                                                 
68 Eby, M. E.: The Patient Self-Determination Act: the medical Miranda! In Decision-Making and 

Problems of Incompetence, ed. By Grubb, A., John Wiley and Sons Ltd., 1994, str. 175-176. 
69 Ust. § 489. 102 písm. a odst. 2 Patient Self- Determination Act. 
70 Ust. § 489. 102 písm. a odst. 3 Patient Self- Determination Act. 
71 Chen, J., Sosonov, J., Lessard, D., Goldberg, R.: Impact of do-not-resuscitation orders on quality of care 

performance measures in patients hospitalized with acute heart failure, American Heart Journal, Volume 
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i on sám boj se svou nemocí vzdal, a proto například nebudou takovému pacientovi 

nasazena antibiotika. Tento přístup je pak obzvlášť znepokojivý, uváží-li se, že ne zcela 

ojedinělý názor ohledně advance directives, se kterým jsou pacienti hojně konfrontování, 

nabádá k sepsání advance directives. V případě, že totiž pacient advance directives 

neformuloval, vystavuje tím údajně své příbuzné velkému tlaku, neboť to budou 

nejčastěji oni, kdo rozhodne, často jen na základě své intuice (neboť ani v běžných 

rozhovorech se pacient o tomto tématu nezmínil), jakou léčbu by si pacient byl býval sám 

zvolil, kdyby měl tu možnost.72 

 Společným charakteristickým rysem poskytovatelů zdravotní péče, na které se 

zákon vztahuje, je jejich napojení na federální rozpočet. Poskytovatelé léčebné péče smí 

smluvně přenést svou informační povinnost na jiný subjekt, nicméně toto opatření je 

nezbavuje odpovědnosti za poskytování informací podle tohoto zákona, navíc, zákonem 

je výslovně stanovena jejich povinnost pružně reagovat na změny v právu a tyto 

zapracovávat do způsobu a obsahu poučení.73 

 V neposlední řadě zákon vyžaduje, aby poskytovatelé zdravotní péče dbali na 

průběžné a aktuální vzdělávání svých zaměstnanců.74 Jenom při náležitém respektování 

práva pacientů zdravotnickým personálem může být totiž zaručen řádný výkon tohoto 

práva – je nezbytná součinnost těch, kteří bezprostředně poskytují jménem 

zdravotnického či jiného zařízení pacientům zdravotní péči a kteří z tohoto důvodu musí 

být v praxi obeznámeni s náležitostmi advance directives a připraveni a schopni reagovat 

                                                                                                                                                  
156, Issue 1, str. 78-84. 

72 Later, E. B., King, D.: Advance Directives: results of a community education sympositum (Clinical 
Article) (critical care nursing) Critical Care Nurse 27.6. 

73 Ust. § 489.102 písm. a odst. 1 (i) Self- Determination Act. 
74 Ust. § 489.102 písm. a odst. 5 Self- Determination Act. 
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na fakt, že konkrétní pacient formuloval příp. neformulovat advance directives, a tomu 

přizpůsobit rozsah a obsah poskytované zdravotní péče. 

 Ačkoliv lze nesporně pozitivní přínos Patient Self-Determination Act spatřovat 

v tom, že zákon směřuje k zabezpečení silnější ochrany práva na sebeurčení a posouvá 

prostor pro uplatňování pacientovy autonomie, je jej možno současně podrobit i eticko-

právní kritice. Není možné totiž zcela opominout, že Patient Self-Determination Act byl 

v roce 1990 přijat jako součást Omnibus Reconciliation Act, zákona, který si kladl za cíl 

snížit enormní výdaje ve zdravotnictví. Léčba poskytovaná na konci života tvoří jednu 

z finančně nejnákladnějších – před rokem 1990, tedy před přijetím Patient Self 

Determination Act, dle statistických podkladů za rok umíralo cca 6% z celkového počtu 

registrovaných pacientů, avšak na jejich léčbu bylo vynaloženo z celkového množství 

finančních prostředků určených na zdravotní péči 28%. Patient Self-Determination Act 

tedy jako by reagoval na nepříznivou finanční situaci ve zdravotnictví, když nepřímo řeší 

tuto neúměrnou finanční zátěž systému tím, že předjímá, že plno pacientů, obzvláště z řad 

těch starších, si zvolí advance directives, a tedy nebudou (motivování výhlídkou na 

důstojný konec svého života) vlastně vyžadovat zákroky drahé invazivní medicíny a ještě 

dražší trvalé udržování při životě za pomoci přístrojů.75 

                                                 
75 Eby, M. E.: The Patient Self-Determination Act: the medical Miranda! In Decision-Making and 

Problems of Incompetence, ed. By Grubb, A., John Wiley and Sons Ltd., 1994, str. 179. 
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4. Advance directives – právní úprava ve Velké Británii (Anglii a Walesu) 

 Anglická doktrína považuje předběžný souhlas s léčbou za velmi diskutabilní až 

kontroverzní fenomén, a z toho důvodu výkladem vytváří takové právní prostředí, že 

dříve vyslovený souhlas pacienta s léčbou, až na jedinou výjimku níže zmíněnou, je de 

facto pro poskytovatele zdravotní péče zcela bez významu. Dříve vyslovený souhlas 

s léčbou totiž podléhá posouzení, zda takto odsouhlasená léčba je v pacientově nejlepším 

zájmu76. Pokud v nejlepším zájmu takováto léčba není, pak je zcela irelevantní, že k ní 

pacient poskytl souhlas, nemůže být nasazena. Pokud naopak souhlas k léčbě, která je 

v nejlepším zájmu pacienta, předem udělen nebyl (ovšem taktéž léčba nebyla výslovně 

odmítnuta), léčba je přesto poskytnuta, neboť je přece v nejlepším zájmu pacienta, aby 

byla poskytnuta. Praxe ovšem z pragmatických důvodů umožňuje jako výjimku z tohoto 

pravidla, a to odsouhlasit předem, že ačkoliv to nebude v nejlepším zájmu pacienta, bude 

jakožto registrovaný dárce orgánů na sklonku života na jednotce intenzivní péče života 

připojen k přístrojům, které zabezpečují a podporují základní životní funkce.77 

 Lze tedy shrnout, že právně závaznými advance directives je myšleno odmítnutí 

budoucího zákroku, tedy dříve vyslovený nesouhlas s budoucí potenciálně navrhovanou 

léčbou. Předem lze jen vyjádřit odmítnutí léčby, což je v souladu s tezí, že pacient nemá 

právní nárok předem požadovat a následně obdržet určitou léčbu. Jinými slovy, právo 

neukládá lékaři povinnost léčit, jak pacient vyžaduje78, nýbrž tak, aby lékařem 

navrhovaná léčba byla v nejlepším zájmu pacienta. Pro úplnost nezbývá než dodat, že 

anglické soudy (mající hlavně dbát na ochranu lidských a tedy i pacientových práv) 

                                                 
76 Mental Capacity Act definuje „v nejlepším zájmu“ v § 4. 
77 Kennedy, I., Grubb, A.: Medical Law, 3rd ed., London: Butterworths, 2000, str. 2022. 
78 Regina (Burke) v General Medical Council (Official Solicitor and others intervening) [2006] Q.B. 273, 

str. 301. 
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budou jen velmi neochotně a tedy jen ve vzácných případech zpochybňovat konkrétní 

odborný lékařský názor a navrhovanou léčbu jako takovou.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Bolitho v City and Hackney Health Authority Respondents [1998] A.C. 232, str. 243. 
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4.1. Mental Capacity Act 

 Anglická právní úprava se terminologicky i koncepčně poněkud odlišuje od 

úpravy americké, neboť pro právně závazné advance directives zvolila formy advance 

decision80- předem učiněné rozhodnutí - a lasting power of attorney81 - kdy dochází k 

tomu, že si osoba určí zástupce, který za ni (zcela a ve všem) bude rozhodovat o otázkách 

souvisejících s lékařskou péčí. Obě tyto formy jsou zakotveny v Mental Capacity Act 

z roku 2005, a výrazně se od sebe odlišují svým praktickým dopadem. 

 V případě určení zástupce, aby rozhodoval za nezpůsobilou osobu, jde o generální 

a tedy i maximálně flexibilní opatření, protože zástupce je oprávněn rozhodovat o všech 

léčebných úkonech, pokud tak bude činit v nejlepším zájmu nezpůsobilé osoby, a 

ustanovením takového zástupce jsou kryty všechny pravděpodobné i nepravděpodobné, 

myslitelné i nemyslitelné okolnosti, které se jen v budoucím životě pacienta mohou 

vyskytnout.82 V praxi se k němu osoby uchylují jen velmi zřídka. 

 Advance decision je naopak v praxi výrazně více využíváno, byť je svou definicí a 

povahou limitováno na přesně předem stanovené podmínky, které musí být osobou 

předjímány, jinak je právně neúčinné a nelze je použít. Tak například je-li rozhodnutí 

uvedeno, že bude-li se osoba nacházet v permanentním vegetativním stavu, tak si nepřeje 

být uměle udržována při životě, a shodou okolností se tato osoba neocitne 

v permanentním vegetativním stavu, ale v kómatu, její předem učiněné rozhodnutí se 

nesmí použít a také se nepoužije. Což logicky vede ke snaze formulovat dříve vyslovená 

přání pokud možno co nejvíc obecně, aby doslovný výklad nepřevážil nad výkladem 

                                                 
80 Ust. §§ 24-26 Mental Capacity Act. 
81 Ust. §§ 9-23 Mental Capacity Act. 
82 Brazier & Cave: Medicine Patientes and Law 4th ed (2007), str. 143-144. 
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teleologickým, a použití nebylo znemožněno z toho důvodu, že se zcela nenaplnily 

okolnosti předem předjímané. Poněkud hořkým a paradoxním následkem této tendence 

rozšířit případy, v kterých by bylo možné na závaznost dříve vyslovených přání spoléhat, 

je bohužel absolutní neúčinnost vágně formulových pokynů, neboť takové dávají příliš 

prostoru pro různé výklady a postrádají přesnost a určitost, tedy i jakoukoliv právní sílu.83 

 Mental Capacity Act jakožto základní právní úprava advance directives stanoví, 

že osoba starší 18 let, která je způsobilá podle tohoto zákona84, je oprávněna učinit 

rozhodnutí, že nastanou-li někdy v budoucnu jí předjímané specifické okolnosti, a v tom 

okamžiku bude navrhována určitá léčba či léčebný postup, o nichž ona už z důvodu své 

nezpůsobilosti nebude schopná rozhodnout, pak předem odmítá, aby bylo započato, popř. 

aby bylo pokračováno v navrhované léčbě.85  

 Aby byly toto dříve vyslovené přání závazné, musí být platné, tj. nesmí být ani 

následně odvoláno, ani nesměly být rozhodovací pravomoci v době po rozhodnutí 

předány určenému zástupci, ani nesmí být z jasně nekonzistentního chování osoby patrné, 

že se již s rozhodnutím neztotožňuje.86 Pro to, aby bylo rozhodnutí aplikovatelné, musí 

platit, že léčba v rozhodnutí odmítaná – byť popsaná slovy laika - se musí přesně 

shodovat s léčbou navrhovanou, taktéž předjímané okolnosti se musí naplnit, a taktéž že 

se lze rozumně domnívat, že nenastaly okolnosti, za kterých by osoba své původní 

rozhodnutí přehodnotila. Pro poslední z podmínek je nejčastěji citován naprosto 

                                                 
83 Michalowski S.: Trial end error at the end of life: no harm done? [2007] O.J.S.L. 257 str. 261 
84 Osobu nezpůsobilou definuje alternativně Mental Capacity Act v § 3 jako takovou, která (a)nerozumí 

informacím, které jsou relevantní pro to, aby bylo možné učinit rozhodnutí o léčbě (b) není schopná 
informaci udržet (c) není schopná s informací pracovat, chápat její dopad (d) není schopná své 
rozhodnutí sdělit. 

85 Ust. §24 odst. 1 Mental Capacity Act. 
86 Ust. §25 odst. 2 Mental Capacity Act. 
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ukázkový případ, kdy pacientka, ještě jako příslušnice Svědků Jehovových, předem 

odmítla jakoukoliv případnou transfuzi. Poté konvertovala zpátky ke své původní víře, 

islámu, aniž by kdy oficiálně své dříve vyslovené přání odvolala. Soud prohlásil její dříve 

vyslovené přání za nepoužitelné, neboť už dávno nereflektovalo její skutečnou víru.87 

Další samozřejmou podmínkou je skutečnost, že pacient opravdu není způsobilý 

k rozhodování88. Zvláštní odstavec je věnován dříve vyslovenému odmítnutí takových 

úkonů, následkem kterých by byl pacient uměle udržován při životě – splňuje-li předem 

učiněné rozhodnutí zákonem přísně stanovené formální požadavky (psaná forma, podpis, 

svědek) a je-li v něm výslovně uvedeno, že pacient tyto úkony odmítá, a je si přitom plně 

vědom, že tím může být jeho život při naplnění předjímaných podmínek ohrožen, je 

platné a požívá plnou právní závaznost.89 Navíc, jak vyplývá z rozhodovací činnosti 

soudů, která je vedle zákona také pramenem práva, léčbou (a tedy léčbou, kterou lze 

předem odmítnout) se rozumí i umělá výživa a hydratace.90 V pochybnostech o platnosti 

a aplikovatelnosti předem vysloveného odmítnutí léčby rozhoduje o jeho závaznosti 

soud.91 

 Soud v rámci své rozhodovací pravomoci může být konfrontován se spory, 

v nichž má potvrdit či naopak vyvrátit, že předmětné advance directives byly sepsány 

pacientem, který pro tento úkon měl dostatečnou způsobilost. Dále je často na soudu, aby 

závazně určil, co přesně bylo zamýšleným cílem pacienta, tedy jaké přání skutečně 

prostřednictvím advance directives pacient vyjadřoval. Soud často musí řešit spory, kdy 

                                                 
87 HE v NHS Trust [2003] 2 FLR 408. 
88 Ust. § 25 odst. 3,4 Mental Capacity Act. 
89 Ust.§ 25 odst. 5 Mental Capacity Act. 
90 Airedale NHS Trust v Bland [1993] 1 AER 821, str. 826. 
91 Ust. § 28 odst. 4 Mental Capacity Act. 
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je požadováno, aby postup v nejlepším zájem pacienta byl modifikován s ohledem na 

zájem rodiny, lékaře, poskytovatele zdravotní péče, veřejnosti jako celku. 

 Soud rozhoduje o námitkách napadající pacientovo rozhodnutí odmítnout léčbu, či 

rozhodnutí lékařů léčbu nezahájit či v ní nepokračovat, kdy pojem léčba se vykládá 

extensivně, když v sobě zahrnuje úkony jako podání léku, očkování, operaci, obřízku, 

léčbu neplodnosti, sterilizaci, přerušování těhotenství, umělou výživu vč. hydratace, 

resuscitaci.92 Soud má nezastupitelnou roli při vydávání závazných rozhodnutí, zda lze na 

základě určitého chování na lékaře, či jinou osobu, uvalit trestní odpovědnost či 

odpovědnost za občansko-právní delikt, tak jako to učinil v případu Pretty, kdy výslovně 

odmítl beztrestnost u případu pomoci při sebevraždě, jakož beztrestnost usmrcení 

z lítosti.93 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Samuels, A.: Can the Doctor Do Nothing? Can the Doctor Be Compelled to Administer Treatment? Can 

the Doctor Refuse or Withold or Withdraw Treatment? 2005 Medico.Legal Journal 73 (112). 
93 Pretty v United Kingdom (Application 2346/02) [2002]. 



49 

4.2. New person argument 

 V souvislosti s institutem advance directives a především v souvislosti s jeho 

kritikou a principiálním odmítnutím je v anglické doktríně znám tzv. new person 

argument, tedy argument založený na tezi, že osoba, která formulovala advance 

directives, byla někdo zcela jiný, než na koho se mají následně uplatnit. Ztráta 

způsobilosti k právním úkonům je primárně následek ztráty dostatečných mentálních 

schopností pacienta, tedy v okamžiku, kdy je pacient shledán nezpůsobilým o sobě 

rozhodovat, již nemá s člověkem, který sepsal advance directives nic společného – jeho 

osobnost je natolik změněna (ať už v důsledku neurodegenerativního onemocnění typu 

Alzheimerovy choroby, nebo trvalou ztrátou vědomí), že to, co bylo důležité v okamžiku 

vzniku advance directives, už důležité pro tuto „novou“ individualitu není a naopak. 

 Pokud přijmeme tuto konstrukci, jež důsledně odděluje osobnost člověka před 

úplnou ztrátou způsobilosti jako entitu původní od člověka po této ztrátě jako entity zcela 

odlišné od entity původní, pak lze dále tvrdit, že je nepřijatelné, aby člověk, který už 

v tomto okamžiku v psychologickém slova smyslu neexistuje, měl právo nechat zemřít 

člověka, který existuje nyní.94 Tento nový člověk, s novou osobností, má nové potřeby a 

nové hodnoty, a tedy by se k němu také mělo přistupovat podle nových kritérií, aby ve 

stavu, v jakém je teď, bylo postupováno v jeho momentálním nejlepším zájmu. Tento 

přístup odmítá dodržovat advance directives a naopak požaduje, aby byla pacientovi 

poskytnuta nejlepší možná dostupná léčba, tedy aby byla pacientovi nasazena při infekci 

antibiotika, aby byl pacient resuscitován při zástavě krevního oběhu, bez ohledu na to, 

jestli tyto zákroky byly kdysi platně výslovně odmítnuty, neboť poskytnout tomuto 

                                                 
94 Lamb, D.: Autonomy and the refusal of life-prolonging therapy, (1995) Res Publica Vol.I.no. 2, str. 153-

159. 
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„novému“ pacientovi nezbytnou péči znamená umožnit mu žít v jeho novém světě a tedy 

postupovat v jeho nejlepším zájmu. New person argument řeší kolizi hodnot – a namísto 

uznání předchozí autonomie preferuje jednoznačně korektiv aktuální nejlepšího zájmu 

pacienta.95 

                                                 
95 MacIean, A.R.: Advance directives, future selves and decision making (2006) Med, L. Rev. 291, 

str. 295. 
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5. Patientenverfügung – právní úprava v Německu 

5.1. Die Patientenverfügung 

 Na rozdíl od výše popsaných právních úprav common-law systémů, německý 

právní řád je typickým kontinentálním právním systémem, a tedy tak jako český právní 

řád čerpá z římskoprávní tradice a institutu. Ovšem tak jako USA i UK, Německo není 

signatářem Úmluvy o biomedicíně, a tedy není na mezinárodní úrovni zavázáno 

inkorporovat čl. 9 do vnitrostátního práva. I přesto institut dříve vysloveného přání byl 

právní teorii i medicínskou praxí uznáván už dlouhá léta, aniž by kdy byl výslovně 

upraven zákonem. Německá právní teorie Patientenverfügung definuje jako předem 

učiněný pokyn pacienta, který se použije v případě, že pacient později ztratí způsobilost 

k odsouhlasení zákroku, a kterým pacient předem rozhoduje o přípustnosti, rozsahu a 

intenzitě léčby.96 Nejčastěji ovšem bude obsahem Patientenverfügung pokyn lékaři, aby 

při infaustní diagnóze upustil od život prodlužující léčby a rezignoval na možnosti 

invazivních zákroků kurativní medicíny.97 

 V rámci Patientenverfügung je přípustné odmítnout život zachraňující a život 

prodlužující léčbu, a to prostřednictvím tzv. Patiententestament, ovšem s limitací, že 

nelze platně odmítnout bazální péči, jež představuje kupř. zvlhčování rtů a podávání léků 

proti bolesti.98 Patientenverfügung nejsou závazná jen pro lékaře, nýbrž i pro opatrovníky 

či zmocněnce. 

                                                 
96 Ratzel, R., Luxemburer, B.: Handbuch Medizinrecht, Bonn : Deutscher Anwaltverlag, 2008, str. 757. 
97 Olzen, ArztR 2001, 116 ff., Lange/Kuchinke, Erbrecht, 5. Aufl. 2001, str. 834. 
98 Strätling/ Fieber/ Sedemund- Adib/ Schmucker, MedR 2004, 433, str. 437. 
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 Závaznost Patientenverfügung byla až donedávna odvozena ze zákonem 

stanoveného práva pacienta výlučně rozhodovat o léčbě, prostřednictvím uděleného 

souhlasu. Platí, že každý léčebný zákrok provedený bez souhlasu pacienta, je protiprávní. 

Je-li jednou pacientovi přiznáno výlučné právo takto rozhodovat o léčbě, pak jeho 

autonomii nelze limitovat jen pro reálné místo a čas a jeho právo na sebeurčení musí mít 

uznaný přesah – umožnit pacientu vyslovit souhlas i pro budoucí léčbu a tuto léčbu 

pacientovi poskytnout v případě, že se naplní podmínky, kterými byl souhlas s léčbou 

specifikován a pacient nebude způsobilý souhlas sám udělit. Jinými slovy, vyslovil-li 

pacient ve stavu způsobilosti souhlas s léčbou, která mu má být poskytnuta za 

stanovených podmínek, pak tento souhlas platí i později, kdy podmínky stanovené budou 

totožné s podmínkami nastalými, a pacient nebude způsobilý souhlas vyslovit.99 Trvalá 

platnost souhlasu učiněného předem přímo vyplývá z § 130 odst. 2 Bürgerliches 

Gesetzbuch, který stanoví, že na platnost volního projevu nemá vliv, pokud osoba, která 

tento projev vůle učinila, později zemřela nebo se stala nezpůsobilou k právním 

úkonům.100 Jak ostatně lze dovodit i z německého ústavního zákona, právo na sebeurčení 

a autonomii vyžadují, aby pacientovi bylo umožněno z těchto práv těžit, i když již nebude 

způsobilý sám, na vlastní odpovědnost, o sobě rozhodovat. Německý řád takto 

koncipované svobodě jednotlivce, tj. právu jednotlivce na sebeurčení s přesahem i do 

budoucna, poskytuje tu nejvyšší možnou ochranu.101 

 Patientenverfügung má ten účinek, že je-li jednou ošetřujícímu lékaři známo, pak 

léčba musí odpovídat dříve vyslovenému přání. Pokud dokonce léčba, která je předem 

                                                 
99 Výslovně BGH v. 17.3.2003 – XII ZB 2/03, BGHZ 154, 205 ff. 
100 BGB, § 130, odst. 2. 
101 GG, čl. 1, čl. 2 odst. 1 a 2. 



53 

pacientem odmítnuta, již s důvodu nevědomosti o existenci dříve vysloveného přání byla 

zahájena, pak je Patientenverfügung pacienta právoplatným titulem pro její ukončení.102 

 V souvislosti s problematikou Patientenverfügung ovšem nelze neslyšet námitky, 

které zaznívají na adresu trvalé platnosti dříve vysloveného přání, že totiž nereflektuje 

možnou změnu názoru a zcela opomíjí skutečnou vůli pacienta, jež se mohla od doby, 

kdy bylo Patientenverfügung učiněno, výrazně změnit. S touto kritikou se německá 

doktrína vypořádává pomocí argumentu, že poskytování zdravotní péče se obecně neděje 

jen v případech, že je zdravotník nade vší pochybnost přesvědčen, že jedná na základě 

aktuální skutečné vůle pacienta. Léčba na základě předem vysloveného přání pacienta se 

v tomto ohledu tedy principiálně neliší od léčby pacientů nacházejících se v bezvědomí, 

pod vlivem léků, v komatu, pacientů dementních, kdy skutečná vůle pacienta je pro 

lékaře taktéž neznámá.103 Za použití analogie lze dovodit, že pokud může být závěť 

platná po dlouhá desetiletí od svého sepsání, pak i Patientenverfügung neztrácí 

v závislosti na běhu času svou platnost. 

 Patientenverfügung nepozbývá platnost, ani když byl soudem ustanoven 

pacientovi opatrovník, či si opatrovníka pacient určil sám, jedinou limitací předem 

vysloveného přání je, že nesmí směřovat k právem zakázanému cíli, tedy typicky dříve 

vyslovené přání není platné a nezavazuje lékaře ani kohokoliv jiného, pokud se jím žádá 

o aktivní euthanasii.104 

                                                 
102 Berger, JZ 2000, 797, str. 801. 
103 Verrel, MedR 1999, 547, str. 548 a násl. 
104 Vetter, P.: Selbsbestimmung am Lebensende – Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, Stuttgart: 

Boorberg, c 2005, str. 48. 
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5.2. Rozhodnutí Spolkového soudního dvora 

 Zásadní rozhodnutí ve věci Patientenverfügung je rozhodnutí Spolkového 

soudního dvora ze dne 17. března 2003, ve kterém se soud zabýval odpojováním od 

přístrojů na základě předem vysloveného přání pacienta. Dvaasedmdesátiletý pacient 

předem vyslovil přání, že si nepřeje být uměle udržován při životě a jako vykonavatele 

své vůle (opatrovníka) určil svého syna. Když se naplnily podmínky předvídané 

pacientem, syn v souladu s přáním pacienta odmítl udělit souhlas s pokračováním v léčbě 

a požadoval odpojení od přístroje. Obrátil se v této věci na specializovaný opatrovnický 

soud a žádal vydání soudního příkazu, které by umožňovalo odpojení pacienta od 

přístroje.  

 Spolkový soudní dvůr si položil tři základní otázky: 

- zda vůbec má být neudělení souhlasu popř. výslovné jeho odmítnutí ze strany 

jmenovaného opatrovníka předmětem soudního přezkumu a podléhat případně soudnímu 

schválení,  

- pokud ano, pak za jakých podmínek, a 

- jestli by soudní příkaz, kterého se domáhal žalobce, spadal do rámce a režimu § 1904 

BGB. 

 Spolkový soudní dvůr odmítl tvrzení opatrovníka, že neudělení souhlasu k léčbě 

na rozdíl od jeho udělení nemůže podléhat soudnímu schválení, když se nejedná 

o konání, nýbrž spíše o opominutí konat. Pro účely schvalování úkonů opatrovníka 

opatrovnickým soudem není rozdílu mezi jednáním – udělení souhlasu, udělením 

nesouhlasu – a opominutím – neudělením souhlasu, ať už šlo o jednání implicitní či 
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explicitní. S námitkou opatrovníka, že soud nemůže zpochybňovat přezkoumávat 

(zpochybňovat) autonomní rozhodnutí pacienta, byť jím, odmítajíc léčbu, rozhoduje 

pacient o své smrti, se soud vypořádal takto: Rozhodnutí, že pacient odmítá další léčbu, 

ačkoliv toto rozhodnutí znamená jeho jistou smrt, plně spadá do pacientovy autonomie a 

soudu je nepřísluší hodnotit. Ovšem v této situaci soud musí zasáhnout, neboť toto 

konkrétní rozhodnutí, bylo učiněno opatrovníkem a proto je na posouzení soudu, zda 

vskutku odráží skutečné přání pacientovo. V případě, že soud dojde na základě volného 

svého uvážení k závěru, že opatrovník vskutku jen tlumočí přání pacienta, pak schválí 

rozhodnutí o ukončení další léčby. 

 S odvoláním na rozhodnutí v trestněprávních věcech, zejména v případech 

euthanasie, soud jasně stanovil, že lékař nejedná protiprávně, pokud ukončí na základě 

předem vysloveného přání pacienta léčbu, pokud pacient trpí nevyléčitelnou smrtelnou 

chorobou. Soud navíc zdůraznil, že pokud pacient své výslovné přání výslovně koncipuje 

jako Patiententestament, pak má být podle jeho pokynů zásadně postupováno. 

 Soud také dospěl ve svém rozhodnutí k závěru, že soudní příkaz ohledně ukončení 

léčby může být soudem vydán pouze, pokud jeho vydání žádají ošetřující lékaři, pokud 

ukončení léčby žádá opatrovník, pak toto podléhá jinému režimu, a to schválení 

opatrovnickému soudu. Soud musí žádost opatrovníka o ukončení léčby schválit, pokud 

se pacient nevratně nachází v terminální fázi onemocnění a pokud pokračující léčba by 

byla v rozporu s výslovně formulovaným přáním pacienta. Toto schválení soudem má 

dvojí funkci, zabezpečit ochranu základních práv pacienta, zejména práva na život, 

sebeurčení a důstojnost, a zároveň chránit postavení opatrovníka, na kterém nemůže být 

požadováno, aby sám nesl tíhu rozhodnutí o životě a smrti jiného. 
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 Soud výslovně stanovil, že byť je nesporné, že Patientenverfügung je v praxi 

etablováno, je nicméně žádoucí, aby do budoucna byl tento institut podroben zákonné 

úpravě. 
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5.3. Patientenverfügungsrecht 

 Zákon o dříve vyslovených přáních byl v Německu schválen v červnu 2009 jako 

tzv. třetí novela opatrovnického práva, která doplňuje a mění Bürgerliches Gesetzbuch 

s účinností od 1. září 2009. Stávající § 1901a BGB je po této novelizaci přečíslován 

a zařazen jako § 1901c za nové § 1901a a 1901b, s tím, že novela se dotkla i původního 

znění § 1904 BGB a jiných souvisejících předpisů. 

 Nový § 1901a s názvem „Patientenverfügung“ ve svém prvním odstavci definuje 

obsah pojmu Patientenverfügung jako písemné prohlášení plnoleté osoby způsobilé 

k právním úkonům pro případ její budoucí nezpůsobilosti, kterým se vyjadřuje 

o potenciálním vyšetření svého zdravotního stavu, jakož i o možných zdravotnických 

zákrocích, jež by jí v rámci poskytování zdravotní péče v budoucnu mohly být 

indikovány. Prostřednictvím Patientenverfügung má tedy pacient možnost vyjádřit se i 

k takové léčbě, která pro něj v okamžiku sepisování dříve vysloveného přání není 

z časového hlediska aktuální a nepřipadá bezprostředně v úvahu, a tuto léčbu může 

právně relevantně odsouhlasit nebo odmítnout.  

 Ten, kdo byl pacientem zvolen jako opatrovník (der Bevollmächtiger), nebo ten, 

kdo byl soudem pacientovi jako opatrovník ustanoven (der Betreuer), má pak povinnost 

zkoumat, zda pacientem předjímané podmínky, za nichž má být Patientenverfügung 

respektováno a aplikováno, odpovídají faktickému stavu, ve kterém se pacient nachází. 

Pokud tomu tak je, je povinností opatrovníka zajistit, aby dříve vyslovené přání bylo 

vykonáno. 

 Pokud v odstavci prvním § 1901a se autonomie pacienta a jeho právo na 

sebeurčení realizuje výlučně prostřednictvím určitého formalizovaného institutu 
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Patientenverfügung, odstavec druhý de facto totéž umožňuje i v případě, že žádné 

výslovné písemné Patientenverfügung formulované nebylo, nebo podmínky v něm 

předvídané a popsané neodpovídají stavu, v němž se pacient v rozhodném okamžiku 

nalézá. V takové situaci se od opatrovníka očekává, že při rozhodování o potřebné léčbě 

pacienta, to jest, zda ji odsouhlasí či ji odmítne, se bude řídit domnělou vůli pacienta, 

tedy vůlí, již lze dovodit na základě dřívějších pacientových vyjádření, na základě jeho 

náboženského či etického přesvědčení, na základě jeho někdejšího hodnotového systému. 

 Respekt k osobě pacienta a k jeho rozhodování o sobě samém je tradičně 

stěžejním principem v německém právu, a tak konstrukce nového zákona, který sice 

výslovně uznává Patientenverfügung za závazné, nicméně jedním dechem připouští 

závaznost přání pacienta i bez sepsaného Patientenverfügung, svádí nevyhnutelně 

k otázce, je-li takto koncipovaná zákonná úprava Patientenverfügung vůbec přínosná. 

 Následující § 1901b, který ovšem časově předchází samotné provedení dříve 

vysloveného přání podle § 1901a, upravuje pravidla, na základě nichž lékař a opatrovník 

společně rozhodují o aplikovatelnosti dříve vysloveného přání. Lékař nejprve s ohledem 

na celkový zdravotní stav pacienta určí, která opatření přicházejí při léčbě pacienta 

v úvahu a s jakou prognózou. Poté lékař s opatrovníkem projednají tato lékařem 

navrhovaná léčebná opatření s přihlédnutím k vůli pacienta, ať už výslovně vyjádřenou 

v Patientenverfügung, nebo opatrovníkem kvalifikovaným způsobem dovozovanou. 

Druhý odstavec § 1901b pak ne zcela v souladu s logickým uspořádáním doplňuje 

ustanovení § 1901a, na základě kterého má být vůle pacienta dovozována za přispění 

pacientových nejbližších a jiných důvěryhodných osob. 
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Ust. § 1901c (tedy původní a i před novelizací platný a účinný § 1901a) stanoví 

povinnost tomu, kdo byl písemně pacientem určen jako jeho budoucí opatrovník, zaslat 

tuto písemnost neprodleně opatrovnickému soudu, aby soud byl o této skutečnosti pro 

případ potřeby informován, a případně potřebnému pacientovi nebyl bez důvodu 

ustanovován opatrovník jiný. 

Pokud by opatrovník jmenovaný soudem rozhodl, že má být proveden určitý zákrok, 

a tento zákrok je spojen s možným ohrožením života či závažnou škodou na zdraví 

pacienta, podléhá rozhodnutí opatrovníka schválení specializovaným opatrovnickým 

soudem. Bez soudního schválení lze zákrok provést pouze tehdy, jedná-li se o zákrok 

neodkladný. Pokud naopak odmítne opatrovník udělit souhlas, nebo požaduje ukončení 

léčby, lze se jeho rozhodnutím bez dalšího řídit, pokud tímto postupem nevznikne 

pacientovi ani nebezpečí na životě, ani na zdraví, jinak je opět nutné schválení soudem. 

Soud rozhodnutí opatrovníka schválí vždy, pokud je v souladu s dříve vysloveným 

přáním pacienta. Soudní schválení se nevyžaduje, pokud se lékař i opatrovník shodnou, 

že následný postup odpovídá dříve vyslovené vůli pacienta. Pravidla vyložená § 1904 

platí i pro rozhodování opatrovníkem zvoleným si samotným pacientem, s tím, že 

opatrovník může zákrok odsouhlasit, zákrok odmítnout nebo požadovat ukončení léčby 

jen, bylo-li to písemně výslovně v plné moci pacientem na opatrovníka delegováno. 
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6. Instrucciones previas – právní úprava ve Španělsku 

 Právní úprava představená španělským právním řádem je pro účely komparace 

velmi zajímavá, neboť Španělsko na rozdíl od výše uvedených států je signatářem 

Úmluvy o biomedicíně, tedy se zavázalo respektovat čl. 9 a zajistit, aby při poskytování 

zdravotní péče byl brán zřetel na dříve vyslovená přání pacienta. Zároveň je španělský 

právní řád nesmírně specifický vzhledem k tomu, že ač je Španělsko formálně unitárním 

státem, majícím vládu a parlament na celostátní úrovni, uznává nezávislost svých 

autonomních území a činnost jejich zákonodárných sborů, a tudíž jim ponechává mimo 

jiné i pravomoc upravit vlastními právními předpisy oblast zdravotnictví, pokud tímto 

právním aktem nebudou odporovat zákonům s celostátní působností. Na celostátní úrovni 

pro oblast předem vyslovených přání stěžejní základní (tj. platný pro celé území 

Španělska) zákon číslo 41 z roku 2002 upravující autonomii pacienta a práva a povinnosti 

v související s poskytováním informací a zdravotnickou dokumentací105 v článku 11 

nazvaném Instrucciones previas. 

 Zákon uznává právo pacienta relevantně předem odmítnout či předem odsouhlasit 

určitou léčbu, ovšem v souladu s dosloveným zněním Úmluvy o biomedicíně na tato 

instrucciones previas bude brán zřetel a nebudou mít tedy absolutní závaznost. Typicky 

léčba může být odepřena, pokud by byla v rozporu s klinickým úsudkem ošetřujícího 

lékaře, anebo pokud nelze spravedlivě po poskytovateli zdravotní péče požadovat, aby 

vzhledem k omezeným zdrojům ve zdravotnictví tuto léčbu finančně či personálně 

                                                 
105 Zákon 41/2002, přijatý dne 14.11.2002. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica. 
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zajistil. Toto pojetí plně odpovídá znění španělské ústavy, která zaručuje právo na 

ochranu zdraví106, nikoliv právo na zdravotní péči jako takovou. 

 Pokyny udělené na základě zákona mohou být formulovány velmi podrobně, 

pokud pacient dříve vyslovené přání činí s vědomím přesné diagnózy a tedy i přesné 

prognózy, ovšem mohou mít podobu i relativně velmi obecnou, pacient může kupříkladu 

předjímat, že se ocitne v situaci, kdy bude závislý na cizí péči po 24 hodin denně, kdy 

nebude schopen vnímat své okolí, a pro ten případ vyslovit přání ohledně dalšího 

léčebného postupu.107 Zákon umožňuje, aby předem bylo pacientem rozhodnuto 

o nezahájení či ukončení léčby, a toto dokonce do té míry, že lze prostřednictví předem 

vysloveného přání žádat o pasivní euthanasii. 

 Pro případ, že neexistují žádné instrucciones previas , a pacient není způsobilý 

o své péči dále rozhodovat, představuje zákon institut opsaný jako souhlas 

v zastoupení108, kdy jsou kontaktování rodinní příslušníci pacienta a tito mají rozhodnout, 

ovšem při rozhodování mají postupovat tak, jak by byl býval rozhodoval sám pacient. 

Velmi často je rozhodnutí činěno nepřesvědčivě na základě pouhých spekulací, a rodinní 

příslušníci v názoru na hypotetické vlastní přání pacienta ani nejsou zajedno. Pokud tedy 

z těchto příčin souhlas resp. rozhodnutí v zastoupení nelze použít, postupuje se při 

poskytování zdravotní péče tak, aby výsledný postup byl v nejlepším zájmu pacienta. 

Vzhledem k faktu, že do současné doby nebyly rozhodovány před španělskými soudy 

spory ve věcech předem vysloveného přání, jak je koncipováno v zákoně 41/2002, lze jen 

spekulovat, zda postup v nejlepším zájmu pacienta bude postup v nejlepším zájmu zdraví 

                                                 
106 Čl. 43 Ústavy Španělského království. 
107 Navarro-Michel, M.: Advance directives: the Spanish perspective, Med.L.Rev. 137, str. 148-149. 
108 Čl. 11 odst. 1 zákona 41/2002. 
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pacienta, anebo zda bude kategorie nejlepší zájem pacienta pojata šířeji, a reflektovat 

nejen zdraví, ale i emocionální a společenský dopad případné léčby na pacienta.109 

 Ačkoliv zákon výslovně vyžaduje po formální stránce jen, aby byla instrucciones 

previas písemná, většina místních zákonodárných sborů v rámci autonomní právní úpravy 

požadavky na formu blíže specifikuje.110 V zásadě se dá shrnout, že instrucciones previas 

mají mít písemnou formu a být uložena v registru (el Registro nacional de instrucciones 

previas). Možnosti realizace jsou v podstatě dvojí – první je velmi formalizovaný proces 

sepsání instrucciones previas u notáře, tím druhým je sepsání instrucciones previas za 

přítomnosti tří svědků, z nichž minimálně dva nesmí být s pacientem spřízněni ať už 

pokrevně, či prostřednictvím zaměstnaneckého či jiného poměru, a nesmí se jednat o jeho 

ustanovené dědice. Manželé či partneři jsou jako svědci zásadně taktéž vyloučeni. 

 Jak již bylo naznačeno výše, formulace zákona 41/2002, i zákonů přijatých 

autonomními zákonodárnými sbory, záměrně ve své dikci kopíruje ustanovení článku 9 

Úmluvy o biomedicíně, a přiznává instrucciones previas pouze jistou právní relevanci, 

a to, že při rozhodování o léčbě pacienta, který není způsobilý o léčbě rozhodnout sám, 

bude na předem vyslovené přání brát zřetel. V praxi tato konstrukce znamená, že 

zdravotník se může od instrucciones previas odchýlit, nicméně toto musí zaznamenat do 

dokumentace včetně vysvětlení, proč tak učinil. Zároveň zákon ukládá zdravotníkovi, 

který by odmítl respektovat předem vyslovené přání a uplatnil by tzv. námitku z důvodu 

svědomí, aby svěřil péči o pacienta zdravotníkovi jinému, který předem vyslovené přání 

respektovat bude. Dalo by se tedy shrnout, že zákon zaručuje pacientům ohled na jejich 

                                                 
109 Simms v Simms and another [1993] 1 All E.R. 669. 
110 Čl. 11 odst. 2 zákona 41/2002. 
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přání, a pokud obsahem přání nebude léčba, kterou lze z jasně zákonem stanovených 

důvodů pacientovi odepřít, pak aby instrucciones previas měla reálnou šanci na splnění. 

 Důvody, které mohou vést k odchýlení se od přání pacienta jsou v zásadě trojí – 

pokud předem vyslovené přání obsahuje pokyn, jehož provedením by došlo 

k protiprávnímu chování (typicky žádost o pomoc při sebevraždě, která je ve Španělsku 

trestným činem), pokud by požadovaná léčba odporovala postupu lege artis či klinickému 

uvážení konkrétního lékaře (tímto se poněkud paradoxně v oblasti pokoušející se 

zabezpečit co možná největší autonomii pacienta poskytl prostor pro poslední dobou tolik 

odmítaný paternalismu ze strany lékaře) a za třetí pokud by situace předvídaná pacientem 

nenastala, popřípadě nenastala přesně tak, jak ji pacient předjímal.111 

 Zákon č. 41 přesně nespecifikuje, pro které oblasti zdravotní péče lze 

instrucciones previas formulovat, tedy lze jen dovozovat, že dříve vysloveným přáním 

může být rozhodováno ohledně léčby fyzické nemoci, nemoci duševní, provádění 

výzkumu a zařazení pacienta do programu experimentální léčby. Pacient může předem 

rozhodovat o případné bazální léčbě, napojení na přístroje, a zřejmě i o svém případném 

dárcovství orgánů.112 

 Byť lze nepochybně o španělské právní úpravě dříve vysloveného přání uvažovat 

jako o jedné z nejpokrokovějších v Evropě, nic to nemění na faktu, že do roku 2008 

instrucciones previas formulovalo pouhých 23.000 osob, byť obecně je na dříve 

vyslovená přání pohlíženo spíše pozitivně.113 Do jisté míry mohou tyto údaje přece jenom 

                                                 
111 Čl. 11 odst. 3 zákona č. 41/2002 Sb. 
112 Navarro-Michel, M.: Advance directives: the Spanish perspective, Med.L.Rev. 137, str. 148-149. 
113 Simon-Lorda, P., Tamayo-Velazquez, M.I., Barrio-Cantalejo, I.M.: Advance Directives in Spain - 

Perspectives from a Medical Bioethicist Approach. Bioethics, Vol. 22, Issue 6, pp. 346-354, July 2008, 
na str. 351. 
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reflektovat celospolečensky silné katolické smýšlení, ovšem tak jako v ostatních státech 

spíše ukazují, že dříve vyslovené přání není v tomto okamžiku pacienty chápáno jako 

běžná součást právních nástrojů, jimiž v oblasti zdravotní péče disponují. 
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7. Dříve vyslovené přání – právní úprava v České republice 

7.1. Dříve vyslovené přání 

 Do českého zdravotnického práva bylo dříve vyslovené přání poprvé zavedeno 

Úmluvou o biomedicíně v r. 2001. Úmluva o biomedicíně v čl. 9 stanoví, že bude brán 

zřetel na dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud pacient 

v době zákroku není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání.114 Výkladová zpráva k tomuto 

ustanovení dodává, že účelem je postihnout případy, kdy osoby, schopné pochopit situaci, 

již dříve vyslovily své platné stanovisko (tj. schválení nebo zamítnutí) se zřetelem 

k předvídatelným situacím, za kterých by nemohly vyjádřit svůj názor na takový zákrok. 

Článek 9 se proto nezabývá jen stavy nouze – tj. naléhavými situacemi, uvedenými v čl. 

8, ale také situacemi, kdy jednotlivci předvídali, že by se mohli dostat do stavu, ve kterém 

nebudou schopni dát svůj platný souhlas např. v případě progresivní choroby, jakou je 

senilní demence. Pokud někdo již dříve vyjádřil svá přání, je nutno tato přání respektovat. 

115 Ovšem Úmluva nevykládá čl. 9 optikou absolutní povinnosti takto dříve vyslovené 

přání respektovat - pokud byla např. přání vyjádřena dlouho před zákrokem a věda 

mezitím pokročila, mohou existovat důvody, aby přání pacienta splněno nebylo. Lékař by 

si tedy měl být pokud možno jist, že se přání pacienta týkají současné situace a jsou stále 

platná, zejména s ohledem na současný stav vědy a technický pokrok v medicíně.116 

Teoreticky lze z celého smyslu a účelu článku 9 dovodit, že aby lékař dříve vysloveného 

přání nedržel, musí pro to svědčit opravdu dostatečně dobrý důvod. 

                                                 
114 Čl. 9 Úmluvy o biomedicíně. 
115 Výkladová zpráva k Úmluvě o biomedicíně, odst. 60. 
116 Ibid, odst. 62. 
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 Jak je z výše popsaného patrné, i v českém právním prostředí je pacient oprávněn 

vyjádřit svůj souhlas, případně nesouhlas s léčbou, která mu může být lékařem 

v budoucnu indikována, pro ten případ má možnost rozhodnout, zda léčbu akceptuje, či 

naopak odmítne. Co ovšem dříve vyslovené přání neznamená, je nárok pacienta, aby mu 

v souladu s jeho dříve vysloveným přáním byla bez dalšího poskytnuta jím vyžádaná 

léčba – tím by totiž bylo uznáno právo pacienta požadovat konkrétní léčbu a vztah lékaře 

a pacienta by byl deformován na vztah klienta a poskytovatele služeb. Právo pacienta 

obdržet takovou léčbu, jakou si sám přeje, by navíc v mnohých případech neumožňovalo 

lékaři dostát jeho povinnosti postupovat lege artis. 

 Obzvláště s ohledem na výše uvedené a rozebrané zahraniční právní řády nelze 

v souvislosti s výkladem článku 9 nezmínit, že Úmluva o biomedicíně vlastně zcela 

opomíjí institut zástupce pro oblast zdravotní péče a předpokládá jen dříve vyslovené 

přání formulované samotným pacientem a týkající se konkrétní léčby. Český právní řád 

výslovně zástupce pro rozhodování v oblasti zdravotní péče, kterého by si pacient mohl 

zvolit sám, nezná. Obecná úprava občanského zákona o zastupování na základě plné 

moci117 v zásadě nevylučuje, nicméně praxe by jistě na plnou moc mezi zmocnitelem 

a zmocněncem, kdy prvý pro případ své budoucí nezpůsobilosti zplnomocnil druhého, 

aby tento jej zastupoval v rozhodování o lékaři navrhovanými zákroky z oblasti zdravotní 

péče, nahlížela s krajní nedůvěrou a nechutí. Koneckonců, v případě, kdy pacient není 

způsobilý o sobě rozhodovat sám, je tradičně standardním a zákonem předvídaným 

postupem soudní ustanovení opatrovníka118. 

                                                 
117 Ust. § 23 občanského zákoníku. 
118 Ust. § 27 odst. 2 občanského zákoníku, § 192 a násl. občanského soudního řádu. 
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7.2. Návrh zákona o zdravotních službách 

Zákon, který by upravoval podrobněji dříve vyslovené přání a tedy prováděl 

článek 9 Úmluvy o biomedicíně, nebyl do současné doby schválen Parlamentem, 

nicméně vládní návrh zákona o zdravotních službách vypracovaný ministerstvem 

zdravotnictví s úpravou dříve vysloveného přání počítal – chápal dříve vyslovené přání 

jako jeden z rysů patrných v novém pojetí vztahu lékaře a pacienta a v nově chápaném 

autonomním postavení pacienta, kterými právě se kromě jiného dle svých předkladatelů 

návrh principiálně odlišuje od stávající platné právní úpravy, tedy od zákona o péči o 

zdraví lidu z roku 1966, kdy „se pacient stává hlavním účastníkem procesu poskytování 

zdravotních služeb, důraz je kladen na jeho práva a individuální potřeby. Právo lidu je 

nahrazeno právem pacienta.“119 Návrh zákona byl usnesením vlády č. 449 dne 20. dubna 

2009 vzat zpět z dalšího projednávání120, nicméně i tak lze na navrhovaném § 35 

demonstrovat problematiku legislativní úpravy dříve vysloveného přání. 

Návrh zákona o zdravotních službách v § 35 stanovil: 

Dříve vyslovená přání 

• Pacient může pro předvídatelné situace, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, 

ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních 

služeb, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dále jen “dříve vyslovené přání”). 

• Poskytovatel je povinen respektovat dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho k dispozici, 

a to za podmínky, že v době poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná 

                                                 
119 Důvodová zpráva k návrhu zákona o zdravotní péči, str. 92. 
120 Usnesení vlády č. 449, ze dne 20.4.2009. 
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situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje a pacient je v takovém zdravotním stavu, 

kdy není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas. 

• Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným 

podpisem pacienta. Dříve vyslovené přání nebo jeho ověřená kopie je součástí 

zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi. Pacient může toto přání vyslovit též při 

přijetí do péče poskytovatelem nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace, a to pro 

poskytování zdravotních služeb zajišťovaných tímto poskytovatelem. Takto vyslovené 

přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; záznam podepíše 

zdravotnický pracovník, pacient a svědek. 

• Dříve vyslovené přání  

α. není třeba respektovat, pokud od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních 

služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že 

by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím, 

β. nelze respektovat, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je 

bezprostřední a aktivní způsobení smrti, 

χ. nelze respektovat, pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve 

vyslovené přání, započaty takové zdravotní služby, jejichž přerušení by vedlo 

k aktivnímu způsobení smrti.121 

Ustanovení § 35 návrhu zákona o zdravotních službách však stále ponechává příliš 

prostoru pro nejistotu a dohady: 

                                                 
121 Sněmovní tisk 688, předložen sněmovně 17. 12. 2008, stav: 1. čtení, navržen na pořad 52. schůze (od 

17. 3. 2009).  
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- Ustanovení § 35 nelimituje výslovné právo pacienta na rozhodování o léčbě 

vykonávané prostřednictvím institutu dříve vysloveného přání na pouhé odmítnutí takové 

léčby, která bude ze strany lékaře nabízena, umožňuje totiž pacientovi prostřednictvím 

dříve vysloveného přání pro futuro léčbu odsouhlasit i odmítnout. Byť je toto znění 

v souladu se záměrem Úmluvy o biomedicíně, pro praxi nejde o řešení zcela šťastné. 

V případě, že pacient výslovně odmítne a výslovně odsouhlasí určitou léčbu, v případě 

léčby, o které dříve mlčel, se lékař dostává do jakési šedé zóny, o níž pacient mlčel 

a ačkoliv se k léčbě mohl vyjádřit.  

- Vztahuje se § 35 na všechny pacienty, kteří jsou přiměřeně rozumově i volně vyspělí, 

tedy i na nezletilé? V takovém případě by se jejich přiměřená vyspělost musela hodnotit 

ad hoc, a to pro účely posouzení jejich způsobilosti předem platně a závazně vyslovit své 

přání ohledně souhlasu či nesouhlasu s budoucí léčbou. 

- Co se týče výslovného uznání závazného charakteru dříve vysloveného souhlasu 

s léčbou, je otázkou, zda bude moci být za určitých okolností považovaná léčba sice non 

lege artis, avšak pacientem předem odsouhlasená, za postup lege artis. Právní řád nezná 

v souvislosti s poskytovanou zdravotní péčí korektiv best interest. Pouze etický kodex 

České lékařské komory stanoví, že lékař v rámci své odborné způsobilosti a kompetence 

svobodně volí a provádí ty preventivní, diagnostické a léčebné úkony, které odpovídají 

současnému stavu lékařské vědy, jsou prakticky dostupné, a které považuje pro 

nemocného za nejvýhodnější. Přitom je povinen respektovat v co největší míře vůli 

nemocného (nebo jeho zákonného zástupce).122 Etický kodex je stavovským, tj. 

podzákonným předpisem, jehož porušením se lékař dopustí disciplinárního provinění, 

                                                 
122 Ust. § 2 odst. 2 Etického kodexu České lékařské komory, stavovský předpis č. 10. 
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o kterém je orgánem komory – čestnou radou – rozhodováno dle disciplinárního řádu. 

Česká lékařská komora dbá na to, aby lékař vykonával své povolání odborně, v souladu 

s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor. O tom, že lékař 

nepostupoval lege artis, příp. že postupem lékaře bylo zasaženo do práva na ochranu 

osobnosti jiného člověka, může kromě České lékařské komory rozhodovat i soud. Česká 

lékařská komora má ovšem monopol na rozhodování o etických proviněních lékaře. 

- Celé ustanovení § 35 vzbuzuje pochybnosti, ze povinnost postupovat v souladu s dříve 

vysloveným přáním pacienta je na zdravotnického pracovníka uložena dostatečně jasně, 

zřetelně a bezpodmínečně. 

Tato povinnost je v první řadě podmíněna faktem, že o dříve vysloveném přání 

poskytovatel ví.123 Ovšem návrh zákona nestaví poskytovateli další povinnost být v tom 

směru aktivní a zjišťovat, zda nějaké dříve vyslovené přání existuje, pouze formalisticky 

konstatuje, že dříve vyslovené přání je součástí dokumentace.124 Co už ovšem ani 

nezmiňuje, ani nepředjímá, je zřízení národního registru, kde by se předem vyslovená 

přání evidovala. Návrh zákona ale současně také výslovně zakazuje možnost ukončit již 

zahájenou léčbu, byť by byla zahájena jen proto, že poskytovatel v rozhodném okamžiku 

nevěděl o existenci dříve vysloveného přání (neměl dříve vyslovené přání k dispozici)125, 

pokud by takové ukončení léčby vedlo k aktivnímu způsobení smrti.126 Pod souslovím 

aktivní způsobení smrti je zřejmě pomýšleno za způsobení smrti konáním, nicméně, jak 

vysvětluje důvodová zpráva, výjimka se vztahuje i ukončení léčby odpojením od 

                                                 
123 Ust. § 35 návrhu zákona o zdravotních službách (dále jen návrh zákona), odstavec druhý (neoficiální 

citace). 
124 Ust. § 35 návrhu zákona, odstavec třetí, druhá věta (neoficiální citace). 
125 Ust. § 35 návrhu zákona, odstavec druhý a contrario (neoficiální citace). 
126 Ust. § 35 návrhu zákona, odstavec čtvrtý, písmeno c (neoficiální citace). 
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přístrojů127 zajišťujících podporu základních životních funkcí, což je pojetí jiné, než 

k jakému se uchýlila německá právní doktrína128 či anglické common law, které 

v odpojení od přístrojů spatřují opomenutí, resp. pasivní (a tedy dovolený) způsob 

ukončení života. 

Povinnost respektovat dříve vyslovené přání je dle návrhu zákona dále podmíněna 

faktem, že pacient v rozhodném okamžiku nemůže udělit nový souhlas nebo nesouhlas 

s poskytování zdravotní péče.129 Zároveň je ale stanoveno, že dříve vyslovené přání, které 

je k dispozici, nemusí být respektováno, pokud by nastal ve vědě takový pokrok, že lze 

důvodně předpokládat, že by pacient na svém dříve vysloveném přání netrval.130 Toto 

ustanovení kopíruje znění vysvětlující zprávy k Úmluvě o biomedicíně, kde ovšem tento 

důvod byl jedním z demonstrativně uvedených, na rozdíl od taxativního výčtu 

předkládaného návrhem zákona. Důsledně vzato, pokud tedy návrh zákona pamatuje na 

možnost, že pacient by vzhledem k novým vědeckým poznatkům své dříve vyslovené 

přání odvolal, proč tentýž návrh zákona neuznává lékařovi známou změnu pacientova 

názoru, ke které došlo z jiných důvodů? 

Další nedostatek návrhu zákona spočívá v tom, že bohužel nestanoví, kdo rozhodne 

o tom, jestli je možné přání z toho důvodu ignorovat, zda to bude ošetřující lékař, celý 

ošetřující tým, nebo zda o této otázce musí rozhodnout soud, a ani nenaznačuje žádná 

kriteria a pravidla pro výkon takovéto diskrece.  

                                                 
127 Důvodová zpráva k návrhu zákona o zdravotní péči, str. 107. 
128 Eckstein, K.: Eutanázie a trestní právo v Německu, Právní rozhledy, 2003, č. 4, str. 114. 
129 Ust. § 35 návrhu zákona, odstavec druhý, první věta (neoficiální citace). 
130 Ust. § 35 návrhu zákona, odstavec čtvrtý, písmeno a (neoficiální citace). 
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 Formulace uvedená v návrhu zákona, která výslovně stanovuje, že dříve 

vyslovené přání nelze respektovat, pokud povede k bezprostřednímu a aktivnímu 

způsobení smrti,131 zdánlivě není až tak problematické, neboť zřejmě směřuje na 

zakázanost euthanasii. Nicméně v souvislosti s důvodovou zprávou, kde odpojení od 

přístroje je považováno za aktivní příčinu smrti pacienta, začíná být minimálně 

diskutabilní z několika důvodů. Za prvé: nelze -li odpojit od přístroje ani s dříve 

vysloveným přáním, argumentem a minori ad maius tedy tím spíše lékař nesmí odpojit od 

přístroje, když žádné dříve vyslovené přání od pacienta k dispozici nemá. Za druhé: 

Dovedeno o krok dále, je-li odpojení od přístroje považováno za aktivní způsobení smrti, 

pak stejně bude posouzeno ukončení medikamentózní léčby. Proto takové dříve 

vyslovené přání, které by toto požadovalo, nelze na základě návrhu zákona aplikovat. Je 

zde tedy představeno dříve vyslovené přání, které ze srovnání se zahraničními living will 

vychází (bohužel ke škodě věci) jako koncepčně zcela unikátní. Za třetí: Toto ustanovení, 

byť zřejmě primárně směřuje na odmítnutí euthanasie, by totiž, vykládáno alternativně, 

postavilo mimo zákon ta dříve vyslovená přáním, která by žádala o nekonání ze strany 

poskytovatele zdravotní služby (typicky, aby nebyla zahájena resuscitace), pokud by toto 

bezprostředně způsobilo smrt pacienta. 

 Snaha předkladatelů návrhu zákona, aby institut dříve vyslovených přání, 

prozatím zmiňovaný jen v čl. 9 Úmluvy o biomedicíně, byl podrobněji upraven zákonem 

a aby ho bylo možné skutečně v praxi aplikovat, je jistě pozitivní počin a krok správným 

směrem. Má-li být odmítnuta myšlenka převládajícího paternalismu ze strany lékaře, 

musí být dán co největší prostor pro autonomii pacienta a umožnit a zabezpečit výkon 

jeho práva na sebeurčení. Tak, jak je v návrhu zákona dříve vyslovené přání koncipováno 

                                                 
131 Ust. § 35 návrhu zákona, odstavec čtvrtý, písmeno b (neoficiální citace). 
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a formulováno, vznáší ovšem nové otázky a pochybnosti, a tento fakt by v úpravě 

budoucí (de lege merenda) měl být rozhodně zohledněn.  
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8. Pokyny Do Not Resuscitate 

 Problematika resuscitace je z pohledu zdravotnického práva fascinující z toho 

důvodu, že na jednu stranu může představovat předmětnou léčbou, jež je pacientem 

v rámci výkonu jeho práva na sebeurčení prostřednictvím dříve vyslovené přání 

odmítnuta, a na stranu druhou naopak je o jejím zahájení či nezahájení u konkrétního 

pacienta v praxi lékaři rozhodováno často bez jakékoliv účasti pacienta, jehož se toto 

rozhodnutí týká. Lze tedy spatřovat v přístupu k resuscitaci jistou dichotomii, kdy 

rozhodování o nezahajování resuscitace zdánlivě spadá zcela do dispoziční sféry 

jednotlivce, ovšem na toho stejného jednotlivce může být bez jeho vědomí, třeba za 

naprosto odlišným podmínek, než stanovil ve svém přání on sám, uvaleno shora, lékaři, 

bez ohledu na souhlas, názor či přání pacienta.  

8.1. Právní úprava ve Spojených státech amerických 

 Institut Do Not Resuscitate je v americké zdravotnické praxi používán a uznáván 

po desetiletí a právě z toho důvodu je možná v porovnání kupříkladu s problematikou 

odpojování od přístrojů považován téměř za prost veškeré kontroverze. Jak praxe 

ukazuje, toto bagatelizování je poněkud nemístné. 

 Pokyny Do Not Resuscitate, označované také jako Do Not Attempt Resuscitation, 

mají svůj původ v přání některých umírajících pacientů, aby se lékaři při zástavě 

srdečního oběhu již nepokoušeli obnovovat životní funkce. Do Not Resuscitate tedy 

v praxi znamená, že lékař nezahájí kardio-pulmonální resuscitaci. Pokyny Do Not 

Resuscitate v každodenní klinické praxi měly pro zdravotníky i bez jakéhokoliv právního 

ukotvení dlouhá léta jistý závazný charakter, nyní je jejich závaznost jasně deklarována 

(v rámci jejich možné subsumpce pod právní nástroj advance directives) prostřednictvím 
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Patient Self-Determination Act, a je rovněž uznána a akcentována a podrobně rozebrána 

ve standardech Joint Commission132. 

 Studie z konce 80. let minulého století zabývající se pokyny Do Not Resuscitate 

ukázaly, že cca 70% hospitalizovaných pacientů sepisují pokyn Do Not Resuscitate velmi 

těsně před svou smrtí, v naprosté většině případů (60% z celkového množství sepsaných 

pokynů Do Not Resuscitate) dokonce v posledních třech dnech života.133 

 Jiné studie upozornily na fakt, že jenom 14 % hospitalizovaných pacientů mělo 

možnost o Do Not Resuscitate s ošetřujícím lékařem mluvit, předtím, než tyto pokyny 

sepsalo, a dokonce v době, kdy pokyny pacienti sepisovali, pravděpodobně již důvody 

nepříznivého zdravotního stavu pro takový úkon ani neměli potřebnou způsobilost.134 

 Ačkoliv se problematika aplikace Do Not Resuscitate dostává před americké 

soudy spíše výjimečně, přece jen soudní praxe ve věcech, kdy nebylo respektováno ze 

stran zdravotnického personálu přání pacienta či příbuzných stran Do Not Resuscitate, 

není zanedbatelná. Spor může vzniknout, ať už bylo dříve vyslovené přání koncipováno 

jako Do Not Resuscitate, a resuscitace byla zahájena, anebo naopak jako nárok na 

veškerou možnou léčbu, kterou pacient nakonec neobdržel, neboť lékař o pacientovi 

jednostranně rozhodl, že nebude resuscitován. 

                                                 
132 Dříve Joint Commission for the Accredation of Healthcare Organisation – nejvýznamnější nestátní 

nezisková organizace v USA, zabezpečující akreditace pro poskytovatele zdravotní péče, a tedy dbající 
na kvalitu a bezpečí poskytované zdravotní péče – podle 42 U.S.C. §§ 1395bb(a),(b). 

133 Johnson, P.: McNamee, M., Campion, E.: The ´Do Not Resuscitate´Order: A Profile of its Changing Use 
(1988) 148 Archives of Internal Medicine 2372. 

134 Gleeson, K., Wise, S.: The Do Not Resuscitate Order: Still too Little too Late (1990) 150 Archives of 
Internal Medicine, str. 1057. 
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 V případě Anderson135 sestra úspěšně provedla resuscitaci, ačkoliv pacient 

výslovně resuscitaci předem odmítl. Dva dny po zákroku pacient utrpěl mrtvici, 

následkem čehož zůstal částečně ochrnutý, a žaloval nemocnici za nedbalost a za 

nezákonné ublížení na zdraví. Obě jeho žaloby byly soudem zamítnuty, neboť nebyl 

znám jediný důkaz, že resuscitace byla provedena nedbale ani že by snad mezi jejím 

provedením a následným ochrnutím bylo možné najít příčinnou souvislost. Zároveň soud 

odmítl přiřknout náhradu z titulu wrongful life, kdy žalobce de facto žaloval za to, že mu 

resuscitací byl zachráněn život (plnohodnotný, vzhledem k absenci kauzality mezi 

provedením resuscitace a ochrnutím následkem mrtvice několik dní později), který on žít 

nechtěl. Vzhledem k faktu, že se s resuscitací nepojily ani jinak časté zlomeniny žeber či 

jiná zranění vyplývající z poměrně agresivní povahy zásahu, nebyl přiznán ani nárok 

postiženému na náhradu škody z žalovaného ublížení na zdraví. Rozhodnutí poměrně 

jasně ilustruje základní problém odmítání život zachraňující léčby – ačkoliv je právo 

odmítnout předem takovou léčbu zakotveno v řadě zákonů, jakmile dojde k porušení toho 

práva, jen velmi neochotně je toto uznáno jako občanskoprávní delikt a platí, že ač lze 

snadno zkonstatovat, že k porušení práva došlo, soudy se více než zdráhají, mají-li toto 

porušení práva ze strany zdravotníka penalizovat.136 

 V případě Bryan137 bylo lékaři rozhodnuto, že v případě srdeční zástavy nebude 

zahajována kardiopulmonální resuscitace, neboť by to vzhledem ke stavu pacientky bylo 

naprosto nepřiměřené jak z pohledu medicíny, tak etiky. Toto rozhodnutí bylo učiněno 

proti vůli rodiny, nicméně se na něm podílel jak etický výbor daného nemocničního 

zařízení, tak i nezávislí lékaři na případu nezúčastnění. Po deseti dnech v nemocnici 

                                                 
135 Anderson v. St. Francis – St. George Hospital, 671 NE. 2d  225 (Ohio 1996).  
136 Meisel, A., Cerminara, K.: The right to die, 3rd ed., Aspen Publisher 2004, v odst. 11.02, str. 11-14. 
137 Bryan v. Rectors and Visitors of the University of Virginia, 95F. 3d 349 (4th Cir. 1996) 



78 

pacientka utrpěla srdeční zástavu, resuscitace nebyla zahájena a pacientka zemřela. Soud 

rozhodl, že nemocnice neporušila zákon, který stanoví povinnost poskytnout adekvátní 

léčbu každému, kdo byl do nemocnice přivezen ve stavu akutního ohrožení na životě, 

popř. zajistit každému v tomto stavu převoz do jiného vhodného zařízení.138 Nicméně 

přesvědčivost toto rozhodnutí není příliš velká, neboť soud dospěl ke svému závěru na 

základě rozlišení mezi pacienty, kteří jsou do nemocničního zařízení skutečně a doslova 

přivezeni, a těmi, kteří se v něm již nacházejí, a na které se zákonná povinnost zahajovat 

resuscitaci nevztahuje. 

 Řešení situace, kdy doktor na základě to, co považuje za medicínsky správný 

postup, navrhuje zařazení pacienta do režimu Do Not Resuscitate, neboť zahajování 

resuscitace u toho konkrétní pacienta z lékařského úhlu pohledu nemá žádný smysl, a 

jeho rozhodnutí je namítáno ze strany pacientovy rodiny se stává ještě obtížnějším 

v okamžiku, kdy pacientem, o němž je rozhodováno, je dítě. 

 V případě Baby K139 bylo soudem rozhodováno, zda má v případě velmi těžce 

poškozeného dítěte, narozeného s anacefalickým syndromem, nemocniční zařízení právo 

akutní zdravotní péči neposkytnout. Argument zdravotnického zařízení, obhajující 

neposkytnutí akutní léčby tedy mimo jiné také nezahajování resuscitace, byl založen na 

faktu, že opakující se potřeba invazivních agresivních zákroků je jak z pohledu 

medicínského, tak z pohledu etiky, pro dítě, které je v důsledku svého postižení prakticky 

nestále v bezvědomí, naprosto neadekvátní a nepřiměřená. Matka dítěte trvala na 

poskytnutí veškeré dostupné léčby pro záchranu života dítěte. Soud, byť pln pochopení a 

sympatie pro důvody, jež zazněly ze strany poskytovatelů zdravotní péče, se cítil povinen 

                                                 
138 Emergency Medical Treatment and Active Labor Act. 
139 Re Baby K: 16 F.3d 590 (4th Cir. 1994). 



79 

rozhodnout na základě doslovného znění zákona, který požadoval poskytnutí akutní péče 

a tedy učinit kroky ke stabilizaci každého, kdo se bude nalézat v akutním ohrožení života, 

tedy i anafylaktického dítěte140. Nemocniční zařízení podle soudního rozhodnutí dál 

muselo při jakémkoliv dalším budoucím akutním zhoršení zdravotního stavu dítěte 

zahajovat resuscitaci a pokoušet se o obnovu životních funkcí a stabilizaci stavu dítěte. 

 V případě Jane Doe141 bylo potvrzeno, že Do Not Resuscitate nemůže být 

aplikováno u dítěte v případě, kdy je toto namítáno rodiči. 

 V případě Catariny Gilgunn, 71 leté pacientky v terminálním stádiu svého 

onemocnění upadnuvší do komatu, bylo lékaři rozhodnuto o aplikaci Do Not Resuscitate 

a odpojení od přístroje, byť s tímto opatřením jedno z dětí pacientky výslovně 

nesouhlasilo. Dcera se po smrti pacientky obrátila na soud, který sice rozhodl, že se lékaři 

se svým postupem neporušili zákon142, nicméně ze soudního řízení, které skončilo již 

v první instanci, neboť se žalobkyně neodvolala, není zcela zřejmé, na základě jakých 

argumentů bylo rozhodnuto. 

 Všechny tyto výše uvedené případy mají společný jeden prvek, a tím je lékaři 

proklamovaná marnost další léčby, popř. nasazování léčby nové. Ovšem tento důvod pro 

nepokračování léčby může být velmi diskutabilní – lékaři často za termín marnost léčby 

schovávají skutečnost, že daná léčba je prostě a jednoduše příliš drahá. Lékaři často ani 

tak nezohledňují při rozhodování poměr mezi agresivitou dané léčby a dosaženým 

positivním výsledkem, jak by se idealisticky mnozí mohli domnívat, jako spíš jsou 

v systému omezených finančních i lidských zdrojů nuceni v rámci poskytované péče 

                                                 
140 Emergency Medical Treatment and Active Labor Act. 
141 Re Jane Doe 418 S.E.2d 3 (Ga. 1992). 
142 Gilgunn v. Mass. Gen. Hospital. No 92- 4820 (Mass. Super. Ct. Suffolk County, Apr. 22, 1955). 
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prostředky, které mají k dispozici, přísně přidělovat. Zdůvodňovat rozhodnutí na základě 

medicínského názoru o marnosti léčby je pro lékaře jednodušší, neboť pacient se zřejmě 

snáze dovolá nápravy v okamžiku, kdy je rozhodnutí o neposkytnutí léčby, popř. 

ukončení léčby oficiálně reakcí na přílišné náklady takové léčby, než když je toto 

rozhodnutí učiněno na základě odborného medicínského názoru.143 

 Jak je ze soudní rozhodovací praxe patrné, ve sporech dochází ke kolizi dvou tezí: 

Ze strany zdravotníků zaznívá velmi zřetelně, že nelze požadovat na lékařích, aby 

poskytovali léčbu jen na základně prostého faktu, že ji pacient popřípadě jeho rodina 

vyžaduje. Ovšem ani názor druhé strany nelze neslyšet, že umožnit lékařům, aby 

svévolně rozhodovali o nezahájení případné resuscitace, jasně odráží, jak společnost 

chrání své nejvíc zranitelné členy.144 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
143 Hall, Robinski, Orentlicher: Bioethics and public health law, Aspen Publishers, c2005 , str. 332. 
144 Poorman, M. L.: The family in end-of-life decisions America 171.n12 (Oct 22 1994): 12(4). 
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8.2. Právní úprava ve Velké Británii (Anglii a Walesu) 

8.2.1. Joint Statement on Resuscitation 

 V reakci na neudržitelnou situaci, kdy v nemocnicích v rámci poskytování 

zdravotní péče běžně docházelo k tomu, že o dospělých, plně způsobilých pacientech 

bylo bez jejich vědomí rozhodnuto, že v případě srdeční zástavy nebude zahajována 

resuscitace ani jiná život zachraňující léčba, došlo v roce 2002 k přijetí společného 

stanoviska v rámci British Medical Association, the Resuscitation Council a Royal 

College of Nursing, které sjednocuje a upravuje lege artis postup zdravotnického 

personálu při rozhodování ve věcech týkajících se zahájení resuscitace. Není bez 

zajímavosti, že v tomto dokumentu se pro popis situace, kdy je rozhodnuto o případném 

nezahajování resuscitace, namísto širokou veřejností běžně užívaného sousloví „Do Not 

Resuscitate“ (se zkratkou DNR) zavádí „do not attempt resuscitation“ (zkratka DNAR), 

zřejmě ve snaze nenásilně předat informaci, že zdaleka ne každá resuscitace je úspěšná. 

Přesné statistiky nejsou k dispozici, nicméně se odhaduje, že procentuální úspěšnost 

resuscitace u hospitalizovaných pacientů s akutní srdeční zástavou se pohybuje v rozmezí 

mezi 6,5% až 15 % a toto číslo představuje ty pacienti, u kterých jejich stav dovolí je 

posléze propustit z nemocnice. 145 Procento těch, kdo se po srdeční zástavě a následné 

resuscitace nepotýkají s žádnými negativními následky, je ještě nižší. 

                                                 
145 Bailer, P.: Should patient consent be required to write a Do Not Resuscitate order? Journal of Medical 

Ethics 29.6 (Dec 2003): 395 (15). 
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 Všichni poskytovatelé zdravotní péče by měli uznávat právo pacienta rozhodnout 

o případné budoucí resuscitace, a vytvářet prostředí pro uplatnění a realizaci tohoto 

práva, tím že: 

� případné zahájení nebo nezahájení resuscitace bude lékařem s pacientem příp. jeho 

blízkými důkladně probráno; 

� pacientovi či jeho blízkým budou poskytnuty pravdivé informace o reálné 

úspěšnosti případné resuscitace; 

� k sepsání pokynů Do Not Resuscitate se přistoupí až po důkladném rozvážení 

pravděpodobných následků, pacientových přání, to vše s vědomím, že pacient má 

základním nezpochybnitelným právem pacienta je právo na život (jež je výslovně 

zaručeno Evropskou úmluvou na ochranu lidských práv a základních svobod tak, jak 

ji do anglického právního řádu inkorporoval Human Rights Act z roku 1997); 

� v případě, že pacient předem rozhodne o nezahajování resuscitace, toto jeho 

rozhodnutí bude oznámeno všem zdravotníkům, kteří se budou podílet na léčbě 

pacienta, a kteří pro řádný výkon svého povolání tuto informaci budou potřebovat; 

� lékař nesmí být nucen provádět pulmonální resuscitaci, pokud by to odporovalo jeho 

odbornému lékařskému úsudku.146 

 Podle stanoviska v případě, že není k dispozici advance directives formulované 

pacientem ohledně případného postupu při srdečním zástavě, a ani pacientova výslovná 

přání nejsou známa či je nelze zjistit, pak v zásadě platí, že zdravotník má vyvinout 

veškerou snahu, kterou na něm lze požadovat, aby obnovil životní funkce pacienta. 

                                                 
146 Joint statement on resuscitation. October 2004. 



83 

Nicméně z této obecné zásady jsou uznané výjimky pro pacienty v terminálních stavech 

či v případě, kdy by případné zahájení resuscitace představovalo jasně a zřetelně 

neúměrnou zátěž organismu pacienta v porovnání s možným užitkem, jež by mu mohla 

přinést. 147 U terminálně nemocných se v praxi resuscitace nezahajuje hlavně z důvodů, 

že její úspěšnost je v poslední fázi onemocnění v podstatě téměř nulová.148 Rozhodnutí 

učiněné lékařem jednostranně, bez zohlednění pacientova názoru na věc, je ovšem 

typickým projevem paternalistického přístupu k pacientovi, který zcela obecně je 

anglickými soudy odmítán149. Takto posoudit zdravotní stav pacienta a rozhodnout bez 

jeho participace může lékař pouze tehdy, když je s to své rozhodnutí obhájit – zásadně, 

je-li činěno v nejlepším zájmu konkrétního pacienta. 

 Jak totiž bylo v minulosti ukázáno, lékaři mají odlišné představy o tom, jak svou 

situaci sami pacienti prožívají a hodnotí – na reprezentativním vzorku čítajícím 255 

pacientů bylo zjišťováno, jak se shoduje vnímání kvality života, posuzováno samotnými 

pacienty a jejich ošetřujícími lékaři. 48% pacientů považovali kvalitu svého života za 

dobrou, ovšem lékaři byli toho názoru, že o dobré kvalitě života lze mluvit u pouhých 9% 

z celkového počtu.150 Jinými slovy, záležet pouze na tom, jak danou situaci subjektivně 

vnímá lékař, u 10 pacientů by bylo rozhodnuto vzhledem k předpokládané nízké kvalitě 

života o nezahajování resuscitace, byť sami tito pacienti jsou s životem, který i přes své 

onemocnění žijí, spokojeni. Že je mírou posuzování kvality života pacientů lékař, je 

obzvláště alarmující, uvážíme-li, že 71% lékařů přiznává, při rozhodování o tom, zda 

                                                 
147 Ibid. 
148 Koffman, J., Higginson, I. J.: Accounts of carers´satisfaction with healtcare at the end of life: a 

comparison of first generation black Carrabeans and white patients with advanced disease, Paliat Med 
2001, 15, str. 337-345. 

149 Chester v Afshar (2004) UKHL 4.1. 
150 Manisty, Ch., Waxman, J.,Higginson, I.J.: Doctors should not discuss resuscitation with terminally ill 

patients, British Medical Journal, 327.7415 (Sept 13, 2003): 614 (3). 
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u konkrétního pacienta zahájit či nezahájit resuscitaci, je pro ně jedním z nejdůležitějších 

faktorů jejich názor na kvalitu pacientova života.151 

 Stanovisko zdůrazňuje, že vedle práva pacienta být informován o možnosti 

rozhodnout sám o případné resuscitaci je neméně významná forma tohoto poučení. Tento 

jistě velmi rozumný a pravdivý postulát je ovšem poněkud vytržen z reality, nebo lépe 

řečeno v realitě je těžko aplikovatelný, neboť za situace, kdy byl pacient zrovna 

hospitalizován, je zjišťování ze stran zdravotnického personálu, jak si mají počínat 

v případě zástavy srdečního oběhu, byť by bylo prováděno sebecitlivěji, pro pacienta bez 

dalšího bezpochyby velmi stresující záležitostí.152 

 V roce 2005 byly zveřejněny závěry studie, z nichž vyplývá, že ve skupině 

pacientů stižených cévní mozkovou příhodou, u nichž se eviduje dříve vyslovený Do Not 

Resuscitate pokyn, lze pozorovat téměř sedmkrát větší úmrtnost v období prvních 30 dní 

po této události (67%), než ve skupině pacientů, kteří Do Not Resuscitate sepsány nemají 

(10%). Ze strany lékařů je patrná tendence k odlišnému, tj. diskriminačnímu přístupu, 

neboť pacienti se sepsanými Do Not Resuscitate pokyny mají menší pravděpodobnost, že 

budou např. umístěni na iktovou rehabilitační jednotku (20% oproti 57%), popř. že jejich 

léčba bude prováděna na iktové jednotce či specializovaným ošetřovatelským týmem (je 

prováděna u 42% ve skupině, kde mají sepsány DNR, v porovnání se 70% dostupností 

léčby v rámci skupiny druhé). Necelé třetině pacientů s předem vylovenými DNR je 

                                                 
151 Junod Perron, N., Moraia, A. De Torrente, A.: Quality of life of do-not-resuscitate (DNR) patients: how 

good are physicians in accessing DNR patients´quality of life? Swiww Med Wkly 2002, 132, str. 562-5. 
152 Jackson, E.: Medical Law: Text, Cases and Materials, Oxford : Oxford University Press, 2006, str. 934. 
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podán aspirin, zatímco pacientům, kteří DNR nesepsali, je podáván téměř každému 

druhému.153 

8.2.2. Relevantní soudní rozhodnutí 

 V případě, že jde o těžce postižené malé dítě, jehož vyhlídky na přežití jsou 

mizivé, soud může rozhodnout, že vzhledem k závažnosti postižení (např. u dítěte 

trpícího syndromem hydrocephalus, hluchého a slepého), kdy de facto dítě nevyhnutelně 

umírá, jediná léčba přicházející do úvahy je ta, jež má dítěti zaručit důstojný a klidný 

odchod ze života: Soud takto v Re C odmítl jakékoliv invazivní zákroky a pouze nakázal 

„doprovázet“ dítě v konečné fázi jeho života.154 Toto rozhodnutí bylo soudem potvrzeno 

o 17 let později v případě dítěte, které následkem utrpěné meningitidy bylo zcela 

odkázané na přístroje, bylo hluché, slepé, neschopné vnímat své okolí. Rodiče i lékaři se 

svorně obrátili na soud a požadovali, aby schválil odpojení od přístrojů. Soud jejich 

požadavkům vyhověl.155 Situaci jinou řešil soud v Re J, kde se na rozdíl od výše 

zmíněných dětí jeho rozhodování týkalo dítěte, jež mělo velmi slušnou prognózu dožít se 

dospělosti, ač jeho postižení do závažnosti téměř odpovídalo předchozím případům. 

Rodiče i lékaři se opět ve shodě obrátili na soud, aby rozhodl, zda v případě J má být 

zahajována resuscitace, dojde-li k zástavě krevního oběhu, či zda mu mají být v případě 

infekce podávána antibiotika. Soud dospěl k závěru, že nikoliv, neboť po důkladném 

zvážení, co je v nejlepším zájmu dítěte a zda život, který by byl dítětem díky resuscitaci a 

medikamentózní léčbě by nebyl přespříliš nesnesitelný - fakt, že J nezná jiný život, než 

                                                 
153 Dobson, R.: Stroke patients with „Do Not Resuscitate“ orders are treated worse than those without, 

BMJ. 2005 October 22, 331 (7522): 926. 
154 Re C (1989) 2 All ER, 782, CA. 
155 Re C (A Baby) (1996) 2 FLR 43. 
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ten, který žije, nedokáže přehlušit obavu, že invazivní léčbou nebude mít jiný efekt, než 

prodlužování pacientova utrpení.156 

 V zásadě tedy platí, že pokud bude rozhodnutí o případném nezahajování 

resuscitace učiněno v nejlepším zájmu pacienta, pak tímto rozhodnutím nedojde 

k popření a porušení jeho práva na život.157 Navíc, čl. 3 Evropské Úmluvy o základních 

právech a lidských svobodách, jejímž je Velká Británie signatářem, zakazuje kruté a 

nedůstojné zacházení, a tedy v sobě zahrnuje právo na důstojný odchod ze života. 

 Rozhodnutí o nezahajování resuscitace nezletilého nesvéprávného pacienta, byť 

učiněné v jeho nejlepším zájmu, ovšem bude v rozporu s právem, pokud o něm nebude 

vyrozuměn rodič dítěte.158 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156 Re J (A Minor) (Wardship: Medical Treatment) [1990] 3 All ER 930. 
157

   A National Health Service Trust v D [2000] 2 FLR 677. 
158 Glass v UK [2000] 2 FLR 677. 
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8.3. Právní úprava v České republice 

 Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje podrobnější úprava dříve 

vysloveného přání, právo nepředvídá žádný oficiální formální způsob, kterým by pacient 

vyjádřil svou vůli do budoucna nebýt resuscitován a případnou resuscitaci předem odmítl. 

Na druhou stranu, existuje doporučený postup vypracovaný odbornou Českou lékařskou 

společností J. E. Purkyně, jak má být (lékaři i laiky) postupováno v případě náhlé zástavy 

krevního oběhu. 

 Všichni občané mají být schopni poskytovat základní neodkladnou resuscitaci bez 

speciálního vybavení a pomůcek podle zásady, že vše, co je třeba, jsou dvě ruce. Tedy 

taktéž zdravotničtí pracovníci, pokud nejsou vybaveni žádnými pomůckami, poskytují 

tuto základní formu resuscitace.159 Platí tedy, že absence pomůcek určených k základní 

neodkladné resuscitaci (např. resuscitační rouška) neopravňuje k nezahájení resuscitace. 

 Neodkladnou resuscitaci se podle metodických pokynů České lékařské 

společnosti J. E. Purkyně zahájí vždy u akutních stavů, 1. je-li zástava krevního oběhu 

zastižena včas, a nejedná-li se o terminální stav nevyléčitelně nemocného, a 2. jestliže 

nejsou přítomny známky jisté smrti, není jistota o době zástavy oběhu nebo chybí 

informace o základním onemocnění. 

 Neodkladná resuscitace se naopak nezahajuje tehdy, kdy 1. od zástavy krevního 

oběhu prokazatelně uplynul interval delší než 15 minut u dospělých a delší než 20 minut 

při normální teplotě organismu (při podchlazení je rozhodný časový údaj delší), 

2. nemocný je v terminálním stavu, 3. jsou přítomny jisté známky smrti. 

                                                 
159 Knor, J., Franěk, O.: Česká společnost J.E. Purkyně - Společnosti urgentní medicíny a medicíny 

katastrof - Neodkladná resuscitace (NR) – metodický pokyn, Praha, 2006. 
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 V případě nejistoty je vyžadováno zahájení resuscitace vždy. 

 Již zahájenou neodkladnou resuscitaci lze ukončit v případě, že 1. došlo 

k úspěšnému obnovení základních životních funkcí, 2. neodkladná resuscitace trvající 

nejméně 30 minut prokazatelně nevedla k obnově základních životních funkcí (rozhodná 

doba se v závislosti na použití např. trombolyka zvyšuje až na 90 minut), 3. během 

neodkladné resuscitace nedošlo nejméně 20 minut ke známkám okysličení organismu, 4. 

při naprostém vyčerpání zachránců v průběhu resuscitace.160 

 K závaznosti metodických pokynů, a to konkrétně metodických pokynů vydaných 

Českou lékařskou společností J. E. Purkyně, se ve svém usnesení ze dne 10. 12. 2008 

zabýval Nejvyšší soud. Jak vyplývá z § 11 zákona o péči o zdraví lidu, lékař je povinen 

řídit se pravidly lékařské vědy, vykonávat povolání v souladu se současnými dostupnými 

poznatky lékařské vědy a dodržovat pouze závazná stanoviska profesní komory zřízené 

zákonem – tedy v případě lékařů závazná stanoviska České lékařské komory, zřízené 

zákonem č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a 

České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů. Ač metodický pokyn České 

lékařské společnosti J. E. Purkyně vychází z doporučených postupů a standardů ILCOR 

Guidelines, vydaných European Resuscitation Council, a tedy jako takový má jistě svou 

přesvědčivost, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně je co do své podstaty občanské 

sdružení, a tedy rozhodně nemá pravomoc vydávat závazné pokyny – dokonce ani pro 

své členy ne, natož pak pro všechny příslušníky lékařského stavu. 

                                                 
160 Ibid. 
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 Česká lékařská komora, která naopak tuto pravomoc vydávat závazná stanoviska 

má, ovšem žádné takové závazné stanovisko, jež by se týkalo zahajování resuscitace, 

nikdy nevydala. 

 Lékař je povinen řídit se pravidly lékařské vědy, vykonávat povolání v souladu s 

jejími současnými dostupnými poznatky a dodržovat závazná stanoviska České lékařské 

komory. Česká lékařská komora, která je samosprávnou nepolitickou organizací 

sdružující všechny lékaře zapsané v seznamu vedeném komorou, dbá, aby její členové 

vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným 

zákonem a řádem komory, a je (mimo jiné) oprávněna vydávat pro členy komory závazná 

stanoviska k odborným problémům poskytování zdravotní péče.161 Tohoto svého 

oprávnění Česká lékařská komora využila, když vydala Etický kodex, který ve svém § 2 

odst. 2 vyžaduje na lékaři, aby v rámci své odborné způsobilosti a kompetence svobodně 

volil ty preventivní, diagnostické a léčebné úkony, které odpovídají současnému stavu 

lékařské vědy, a které lékař pro nemocného považuje za nejvhodnější. Přitom je povinen 

respektovat v co největší míře vůli nemocného (příp. jeho zákonného zástupce). Toto 

ostatně vyplývá i z článku 4 Úmluvy o biomedicíně, která obecně vyžaduje, aby každý 

zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, byl prováděn v souladu 

s příslušnými profesními povinnostmi a standardy. 

                                                 
161 Ust. § 2 odst.2 zákona č. 220/1991 Sb. 
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9. Trestný čin neposkytnutí pomoci 

 V případě trestní odpovědnosti zdravotnických pracovníků lze vycházet z teze, že 

trestného činu se dopustí, spáchají-li takový čin, jehož nebezpečnost pro společnost je 

větší než nepatrná a jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně. Současná koncepce je 

založena na tzv. materiálně-formálním pojetí trestného činu, kdy souběžně s naplněním 

formálních zákonných znaků vyžaduje také naplnění korektivu nebezpečnosti pro 

společnost, nicméně pojem nebezpečnost pro společnost není zákonodárcem definován, 

a jeho obsah je pouze demonstrativně vyjmenován. Toto pojetí se změní s účinností 

nového trestního zákoníku, tedy od 1. 1. 2010, který od požadavku materiální stránky 

trestného činu zdánlivě upustil. Nicméně ústup od materiálního pojetí není zcela 

důsledný, vzhledem k ustanovení § 12, které stanoví zásadu zákonnosti a subsidiarity 

a uvádí, že trestní odpovědnost pachatele a trestní důsledky s ní spojené lze uplatňovat 

jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti 

podle jiného právního předpisu. Kritéria pro ohodnocení případu jako společensky 

škodlivého zákon neuvádí, tento termín bude tedy zřejmě v blízké době podroben 

soudnímu výkladu, a už teď se lze domnívat, že při tomto výkladu bude hrát významnou 

roli, o jakou právem chráněnou hodnotu se v tom kterém případě bude jednat, a v které 

hlavě zákona bude zařazena.162 

 Pachatel musí být trestně odpovědný, tedy starší patnácti let a příčetný. Trestní 

odpovědnost pachatele se dále odvíjí od faktu, zda v době konání činu existovaly 

okolnosti vylučující protiprávnost a zda byly tyto okolnosti pachateli známy, v oblasti 

poskytování zdravotní péče půjde typicky o stav nouze a o svolení poškozeného. 

                                                 
162 Teryngel, J.: Ochrana zdravotnictví v novém trestním kodexu, in: Zdravotnictví a právo 3/2008, str. 12. 
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 Trestný čin neposkytnutí pomoci je upraven v hlavě V. trestního zákona, nazvané 

trestné činy hrubě narušující občanské soužití, a to konkrétně v § 207 a § 208. Pro účely 

této práce je relevantní § 207, upravující porušení obecné povinnost poskytnout 

potřebnou pomoc a povinnosti vyplývající ze zaměstnání, jak je vyžadována v § 207 odst. 

1 resp. odst. 2: Kdo úmyslně neposkytne potřebnou pomoc osobě, která je v nebezpečí 

smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe 

nebo jiného163 resp. kdo takovou potřebnou pomoc neposkytne, ač je k tomu podle 

povahy svého zaměstnání povinen,164 dopustí se trestného činu neposkytnutí pomoci. 

Nepostačí jakékoliv poskytnutí pomoci, pomoc musí být dostačující k tomu, aby hrozící 

nebezpečí bylo odvráceno nebo sníženo.165 Neposkytnutí pomoci podle § 207 odst. 1 

a odst. 2 je typickým pravým omisivním deliktem, tedy lze jej spáchat pouze 

opomenutím. 166 Opomenutí, které konstituuje trestní odpovědnost pachatele, musí mít 

přibližně stejnou závažnost jako konání, a proto zákon stanoví podmínku, že pouze 

opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel vzhledem k okolnostem a vzhledem ke 

svým poměrům povinen, tj. pouze opomenutí zvláštní právní povinnosti je trestné. 

Jakkoliv odsouzeníhodné se může jevit opomenutí morální povinnosti, trestní 

odpovědnost nezakládá. V této souvislosti je nutné upozornit na odchylnou koncepci 

zvláštní povinnosti, jak je definovaná v § 89 odst. 2, tedy povinnosti konat vyplývající z 

okolností a z pachatelových poměrů, a povinnosti konat předvídané ustanovením § 207 

odst. 2, tedy povinnosti vyplývající z pachatelova zaměstnání. Zvláštní povinnost konat 

podle § 89 odst. 2 musí vyplývat buď ze zákona či jiného právního předpisu, nebo 

z úředního výroku, ze smlouvy, z pachatelova předcházejícího chování, ať už se jedná 
                                                 
163 Ust. § 207 odst. 1 trestního zákona č. 140/1961 Sb. 
164 Ust. § 207 odst. 2 trestního zákona č. 140/1961 Sb. 
165 R 39/1955. 
166 Šámal, P.: Trestní zákon – komentář, díl I., 6. dopl, a přepr. vydání, Beck 2008, str. 19. 
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o případ garance či ingerence. 167 Mohlo by se na první pohled zdát, že obstojí 

zjednodušené chápání povinnost vyplývající z povahy zaměstnání jako podkategorie 

povinnosti zvláštní. Toto je nutné odmítnout, neboť existuje povinnost lékaře, jež vyplývá 

z povahy zaměstnání (povinnost poskytnout první pomoc168), kdy tato povinnost není 

chápána jako povinností zvláštní, jejíž opominutí zakládá trestní odpovědnost za následek 

(účinek).169 Tak např. lékař má mimo službu povinnost kdykoliv poskytnout první pomoc 

neprodleně každému, kdo by byl bez této pomoci ohrožen na životě nebo vážně ohrožen 

na zdraví.170 Je-li někdo povinen podle povahy svého zaměstnání poskytnout pomoc, 

musí tuto pomoc poskytnout bez ohledu na nebezpečí, které jemu či jiné osobě hrozí. 

 Neposkytnutí pomoci je typickým ohrožovacím trestným činem, pachatel trestně 

odpovídá na základě pouhého faktu, že pomoc neposkytl. Trestný čin je dokonán 

v okamžiku, kdy povinný nezačne s poskytováním pomoci neprodleně.171  

 Byla-li porušena jen obecná povinnost poskytnout pomoc, kterou má každý, kdo 

tuto pomoc může poskytnout, aniž by sebe nebo jiného vystavil nebezpečí, pachatel není 

trestně odpovědný za následky na životě a zdraví, pokud k nim došlo, a to ani tehdy, když 

tyto následky pachatel zamýšlel. Pachatel, který měl obecnou povinnost poskytnout 

pomoc, nemůže být shledán trestně odpovědný za následek, tedy za některý z trestných 

činů proti životu a zdraví, a to ani nedbalostních. 

 Specifikem u trestného činu neposkytnutí pomoci podle § 207 odst. 2 je, že 

v případě, že pachatel měl zvláštní povinnost konat dle § 89 odst. 2 (tedy lékař ve službě) 

                                                 
167 Novotný: Trestní právo hmotné. 
168 Ust. § 55 odst. 2 zákona o zdraví o péči lidu č. 20/ 1966 Sb. 
169 Šámal, P.: díl II., 6. dopl, a přepr. vydání, Beck 2004 str. 1238. 
170 Ust. § 55 odst. 2 zákona o zdraví o péči lidu č. 20/ 1966 Sb. 
171 R 30/1951. 
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a tuto povinnost porušil, následkem čehož došlo k poškození zdraví popř. smrti 

poškozeného, pachatelova trestní odpovědnost za neposkytnutí pomoci bude 

zkonzumována trestní odpovědností za některý z trestných činů proti životu a zdraví, jak 

už bude vyplývat z konkrétních okolností případu. Jestliže tedy lékař při výkonu služby 

neposkytne osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, 

potřebnou pomoc, připadá jeho trestní odpovědnost za trestný čin neposkytnutí pomoci 

podle § 207 odst. 2 v úvahu jenom tehdy, pokud z jeho opomenutí zaviněně nevznikly 

žádné následky na životě a zdraví poškozeného. Jestliže vznikly, je takový pachatel 

trestně odpovědný v závislosti na formě zavinění podle postavení o poruchových 

trestných činech proti životu a zdraví uvedených v § 219 až § 224.172 

 U trestného činu neposkytnutí pomoci, jak vyplývá z § 207 trestního zákona, je 

tedy nutné rozlišovat nejen mezi odpovědností nelékařů (osob majících obecnou 

povinnost konat, které se mohou zprostit poukazem na nebezpečí hrozící jim nebo 

osobám blízkým, a které při porušení této povinnosti odpovídají jen za trestný čin 

neposkytnutí pomoci) a lékařů, ale i mezi lékaři ve službě (majícími zvláštní povinnost 

konat a v případě jejího porušení odpovídají za následek, resp. účinek) a lékaři mimo 

službu (majícími povinnost vyplývající ze zaměstnání, jíž se nemohou zprostit poukazem 

na hrozící nebezpečí, nicméně při porušení povinnosti poskytnout první pomoc 

neodpovídající za následek, resp. účinek, nýbrž toliko za trestný čin neposkytnutí 

pomoci).  

 Pokud je k provedení zákroku zapotřebí informovaného souhlasu pacienta, a ten je 

lékaři či jiné osobě odepřen pacientem, který je zletilý a plně způsobilý k právním 

                                                 
172 R 37/1998-II srov. Rozsudek Nejvyššího soudu spis. zn. 2 Tzn 72/1997. 
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úkonům, pak trestní odpovědnost za neposkytnutí pomoci nemůže být uvalena173 – lékař 

neodpovídá za případnou smrt či újmu na zdraví v případě, že neposkytnutí pomoci je 

odrazem lékařova respektování pacientova práva na autonomii a sebeurčení – právo nebýt 

léčen je silnější než povinnost léčit. Diagnóza není víc než právo.174 

 S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu v 

souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze za svolení vylučující 

protiprávnost považovat souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení.175 

                                                 
173 Císařová, D., Sovová, O.: Trestní právo a zdravotnictví, 2. upr. a rozš. vyd., Praha Orac 2004, str. 111. 
174 Nález IV. ÚS 639/2000. 
175 § 30 odst. 3 trestního zákoníku č. 40/2009.  
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9.1 Usnesení Nejvyššího soudu ve věci trestného činu neposkytnutí pomoci 

 Nejvyšší soud se v rámci své rozhodovací činnosti, konkrétně v usnesení sp. zn. 

8 Tdo 1421/2008, vyjádřil k významným aspektům medicíny, když v souvislosti 

s trestným činem neposkytnutí pomoci řešil problematiku zahajování resuscitace 

a závaznost metodických pokynů odborných společností. Na tomto případě lze ze 

soudních rozhodnutí soudů nižší instance dovozovat, jak velké jsou dokonce i na straně 

soudů nejasnosti ohledně trestného činu neposkytnutí pomoci, i jak by pravděpodobně 

mohlo vypadat soudní řízení ve věcech neposkytnutí pomoci spáchané neodůvodněným 

neobhajitelným nezahájením resuscitace. 

 Okresní soud v Příbrami uznal obviněného, lékaře záchranné služby, vinným, že 

ve třech případech neposkytl pří výkonu svého zaměstnání pomoc, a uložil mu úhrnný 

samostatný peněžitý trest ve výměře 2000 Kč, přičemž pro případ, že by nepeněžitý trest 

nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, stanovil okresní soud náhradní trest odnětí svobody 

v trvání jednoho měsíce. Odvolací soud částečně zrušil napadený rozsudek ve výroku 

trestu a při nezměněném výroku o vině znovu rozhodl tak, že obviněnému uložil úhrnný 

trest odnětí svobody v trvání deseti měsíců, jehož výkon podmíněně odložil na zkušební 

dobu v trvání osmnácti měsíců. 

 Proti rozsudku odvolacího soudu podal obviněný prostřednictvím svého obhájce 

dovolání. 

 Obviněný spatřoval nesprávné právní posouzení skutku a jiné nesprávné hmotně 

právní posouzení v tom, že z provedeného dokazování nikterak nevyplývalo naplnění 

znaků skutkové podstaty trestného činu neposkytnutí pomoci. Za stěžejní dovolatel 

pokládal fakt, že nebyl naplněn objekt trestného činu – v případě trestného činu 
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neposkytnutí pomoci lidský život a zdraví – neboť ve všech třech případech údajného 

neposkytnutí pomoci byla konstatována smrt na základě tzv. Tonelliho příznaku. 

Tonelliho příznak je považován za nezpochybnitelnou známku biologické smrti člověka 

a objevuje se nejdříve ze všech důkazů smrti, a to řádově několik minut od smrti. 

Biologickou smrt nelze odvrátit žádným resuscitačním postupem, je to okamžik, kdy 

právem chráněný objekt (život, zdraví) zaniká. Dovolatel v této souvislosti poukázal na 

to, že znaleckým posudkem nebo jakýmkoliv jiným důkazem nebyla zpochybněna 

správnost jeho úsudku ohledně stanovení smrti a zároveň upozornil na zásadní logický 

rozpor ve výpovědi soudního znalce, v níž zaznělo, že Tonelliho příznak se dostaví 

v intervalu delším než pět minut od okamžiku smrti, nicméně i poté lze pacienta 

resuscitovat a obnovit dýchání a srdeční oběh, byť ne vždy i vědomí. Jak tedy vyplývalo 

ze znaleckého posudku, lze úspěšně zresuscitovat i mrtvého. 

 Dovolatel dále namítal, že po subjektivní stránce mu nebyl soudy prokázán úmysl, 

a to úmysl opomenout potřebnou pomoc – v okamžiku, kdy pomoc neposkytl, resp. ustal 

v jejím poskytování, ošetřované osoby již nevykazovaly žádné nebezpečí smrti nebo 

vážné poruchy zdraví, neboť u nich již smrt nastala, pokud tedy obviněný přestal 

poskytovat pomoc, tak jen proto, že již nebyla potřebná. Toto svoje tvrzení dovolatel 

zdůvodnil tím, že hned po svém příjezdu na místo zjistil u všech tří pacientů Tonelliho 

příznak, tedy že již prokazatelně smrt nastala. Resuscitaci dovolatel údajně zahájil jen 

s ohledem na příbuzné z psychologických důvodů. 

 Dovolatel připustil, že záznamy o průběhu resuscitace nebyly možná vyplněny 

s veškerou pečlivostí, ale právě pro upřesnění některých okolností byly provedeny 

důkazy další, především výslechy záchranářů a sester přítomných jednotlivým zásahům, 
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ovšem jejich výpověďmi se okresní ani odvolací soud v podstatě nezabývali, byť tito 

zdravotníci ve výpovědích de facto posuzovali odborný postup lékaře. 

 Dovolatel byl přesvědčen o tom, že když soudy nevyvrátily obhajobu obviněného 

o tom, že u všech poškozených shledal tzv. Tonelliho příznak, pak ani nemohly dospět 

k závěru, že ke smrti poškozených došlo v důsledku nedostatečně provedené resuscitace. 

 Za chybné právní hodnocení odvolacího soudu považoval dovolatel i závěr 

odvolacího soudu, prezentovaný v odůvodnění, týkající se závaznosti doporučených 

metodických pokynů České lékařské komory J. E. Purkyně. Na základě toho, že si 

dovolatel nepočínal v souladu s těmito doporučeními, bylo odvolacím soudem 

zkonstatováno, že lékař nepostupoval lege artis, doslova: že povinností obviněného, které 

obviněný nedostál, bylo konat tak, jak je doporučeno metodickými pokyny České 

lékařské komory J. E. Purkyně vycházejícími z doporučených postupů a standardů 

ILCOR Guidelines 2000. Odvolací soud tato doporučení označil za závazné standardy, 

které je každý záchranář povinen dodržovat. Česká lékařská komora však žádné závazné 

stanovisko, kterým by pro své členy učinila povinnými standardy ILCOR Guidelines 

2000, nevydala, a doporučení České lékařské společnosti (tedy nikoliv komory) J. E. 

Purkyně jako občanského sdružení nemohou být pro lékaře závazná, neboť se nejedná 

o závazné standardy, jak uvedl odvolací soud. Dovolatel odkázal i na připojené vyjádření 

ředitele právní oddělení ČLK JUDr. J. M. Právě z porovnání lékařského postupu 

obviněného a těchto údajně závazných standardů však znalec MUDr. D. Š. vyvodil 

postup obviněného jako non lege artis. 
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 Nejvyšší soud zrušil v neveřejném zasedání rozhodnutí odvolacího soudu, jakož 

zrušil i veškerá dotčená další rozhodnutí, která zrušením rozhodnutí odvolacího soudu 

pozbyla podkladu. 

 Z odůvodnění Nejvyššího soudu vyplývá, že ani rozsudek okresního soudu, ani 

rozsudek soudu odvolacího nereflektují skutečnost, že neposkytne-li lékař ve službě 

pomoc, pak nedostojí své zvláštní povinnosti konat a odpovídá za následek. Jen tehdy, 

nenastal-li žádný škodlivý následek, je lékař trestně odpovědný za trestný čin 

neposkytnutí pomoci. V opačném případě, lze-li mezi nekonáním lékaře a neblahým 

následkem (smrt pacienta) nalézt příčinnou souvislost, je lékař trestně odpovědný za 

některý z trestných činů proti životu a zdraví, kterého se dopustil opominutím zvláštní 

povinnosti konat.  

 Co se týče závaznosti standardů obsažených v metodických pokynech České 

lékařské komory J. E. Purkyně (str. 6 odůvodnění jeho rozhodnutí), tolik zdůrazňované 

odvolacím soudem, je třeba uvést, že Česká lékařská společnost J. E. Purkyně nemohla 

vydat takové závazné standardy, které by byl obviněný jako lékař záchranné služby 

povinen dodržovat. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně je totiž "dobrovolné 

nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve 

zdravotnictví a příbuzných oborech, příp. osob právnických“ (srov. § 1 odst. 1 jejích 

Stanov). Je tedy občanským sdružením, a už proto její doporučení nemohou být pro 

lékaře (příp. další sdružené osoby) závazná, natož aby mohla být považována za obecně 

závazné standardy nejen pro její členy, ale dokonce i pro všechny zdravotnické 

pracovníky v České republice, jak snad chtěl odvolací soud dovodit. 

 Povinnosti lékařů i ostatních zdravotnických pracovníků jsou právními normami 
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upraveny. Postup při poskytování zdravotnické péče je obecně upraven v zák. 

č. 20/1966 Sb., podle jehož § 11 odst. 1 zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení 

státu, obcí, fyzických a právnických osob v souladu se současnými dostupnými poznatky 

lékařské vědy. Podmínky poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních 

stanoví zvláštní zákony. Zdravotní péči poskytují dále zařízení sociálních služeb 

s pobytovými službami, jde-li o ošetřovatelskou a rehabilitační zdravotní péči 

o pojištěnce v nich umístěné, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném ve zvláštním 

právním předpisu. 

 

 Lékař je tedy povinen řídit se pravidly lékařské vědy, vykonávat povolání 

v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy a dodržovat pouze závazná 

stanoviska profesní komory zřízené zákonem. Tímto zákonem je shora již také citovaný 

zák. č. 220/1991 Sb. Podle něho Česká lékařská komora, která je samosprávnou 

nepolitickou organizací sdružující všechny lékaře zapsané v seznamu vedeném komorou 

(§ 1 odst. 2 zákona), dbá na to, aby členové komory vykonávali své povolání odborně, 

v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory [§ 2 odst. 1 písm. 

a) zákona], a je (mimo jiné) oprávněna vydávat pro členy komory závazná stanoviska 

k odborným problémům poskytování zdravotní péče [§ 2 odst. 2 písm. i) zákona]. Každý 

člen komory má povinnost vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou 

a způsobem stanoveným zákony [§ 9 odst. 2 písm. a) zákona]. 

 

 Oprávnění vyplývající z § 2 odst. 2 písm. i) citovaného zákona Česká lékařská 

komora využila vydáním Etického kodexu, podle jehož § 2 odst. 1 "Lékař v rámci své 

odborné způsobilosti a kompetence svobodně volí a provádí ty preventivní, diagnostické 
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a léčebné úkony, které odpovídají současnému stavu lékařské vědy a které pro 

nemocného považuje za nejvýhodnější. Přitom je povinen respektovat v co největší 

možné míře vůli nemocného (nebo jeho zákonného zástupce)“. V obdobném duchu 

vyznívá i článek 4 Evropské úmluvy o lidských právech a biomedicíně, podle něhož 

„jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, je nutno provádět 

v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy“. 

 

  Stěžejním pro věc se zdál odborný posudek, na něhož obecné soudu ve 

svých odůvodněných nejednou poukazovaly. Nicméně jak vyplývá z judikatury 

Ústavního soudu, byť je znalecký posudek nepochybně významným druhem důkazních 

prostředků a v rámci dokazování v trestním řízení mu přísluší významné místo, nelze k 

němu přistupovat jinak než k ostatním důkazním prostředkům. Nelze totiž pustit ani na 

okamžik ze zřetele, že ze stěžejních zásad dokazování v novodobém trestním procesu 

vyplývá požadavek kritického hodnocení všech důkazů, včetně znaleckého posudku. 

Znalecký posudek je nutno hodnotit stejně pečlivě, jako každý jiný důkaz, ani on 

nepoužívá žádné větší důkazní síly a musí být podrobován všestranné prověrce nejen 

právní korektnosti, ale též věcné správnosti. Hodnotit je třeba celý proces utváření 

znaleckého důkazu, včetně přípravy znaleckého zkoumání, opatřování podkladů pro 

znalce, průběh znaleckého zkoumání, věrohodnost teoretických východisek, jimiž znalec 

odůvodňuje své závěry, spolehlivost metod použitých znalcem a způsob vyvozování 

závěrů znalce. Metodologie znaleckého dokazování vyžaduje, aby jak orgány činné v 

trestním řízení, tak samotný znalec kriticky hodnotili úplnost a bezvadnost podkladových 

materiálů, které znalec podrobuje svému zkoumání. Znalec nesmí sám vyloučit některé z 

předložených podkladů jen proto, že nezapadají do jím vytyčené verze události. 
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Ponechávat bez povšimnutí věcnou správnost znaleckého posudku, slepě důvěřovat 

závěrům znalce, by znamenalo ve svých důsledcích popřít zásadu volného hodnocení 

důkazů soudem podle svého vnitřního přesvědčení, privilegovat znalecký důkaz a 

přenášet odpovědnost za skutkovou správnost soudního rozhodování na znalce; takový 

postup nelze z ústavněprávních hledisek akceptovat. Vyvstanou-li pochybnosti o Pojem 

lege artis je obvykle vykládán jako takový preventivní, diagnostický nebo terapeutický 

postup, který odpovídá nejvyššímu dosaženému poznání, za zdravotní péči lege artis je 

pak považována taková zdravotní péče, která je v souladu se současnými poznatky 

lékařské vědy. Naopak za zdravotní péči non lege artis je považována taková zdravotní 

péče, při jejímž poskytování lékař volí postupy zastaralé, nedostatečně účinné, neověřené 

nebo dokonce nebezpečné. Závěr o tom, zda konkrétní lékařský úkon byl nebo nebyl 

proveden lege artis, činí obvykle soud, a to zpravidla na podkladě znaleckých nebo  

věcné správnosti znaleckého posudku, je orgán činný v trestním řízení povinen, v souladu 

se zásadou oficiality a zásadou vyhledávací (§ 2 odst. 4, 5 tr. ř.), pokusit se odstranit 

vzniklé pochybnosti obstaráním dalších důkazů. V případě závažných skutkových 

rozporů a pochybností o správnosti znaleckého posudku, které se nepodaří odstranit, musí 

soud postupovat podle pravidla in dubio pro reo a rozhodnout ve prospěch obviněného.176 

 Nejvyšší soud zrušil dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu. V této 

souvislosti nezbývá než zdůraznit, že rozhodnutí soudů nižšího stupně neobstálo pro 

formální a právní vady, a pro nekonzistentní znalecký posudek. Otázka skutkového stavu, 

jakož i viny či neviny obžalovaného, vyřešena prozatím nebyla, a rozhodnutí Nejvyššího 

soudu obviněného nezprostilo viny, což lze kvitovat s povděkem, neboť zprostit za těchto 

                                                 
176

 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. III. ÚS 299/2006. 
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okolností obviněného viny by znamenalo zprostit ho viny pouze z důvodů, že soudy 

neuměly správně aplikovat ustanovení § 207 a § 89 odst. 2, a z důvodu, že znalecký 

posudek, konstatující non lege artis, neobstál. 
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Závěr 
 
 Právní režim pokynů Do Not Resuscitate, je – li jejich sepsání iniciováno 

pacientem, se odvíjí od právní úpravy dříve vysloveného přání. Jde o dříve vyslovené 

přání do jisté míry kvalifikované, neboť je pacientem odmítána život zachraňující léčba. 

Velmi překvapivě není zásadně ani v celoevropském srovnání pro sepsání dříve 

vysloveného přání pacient povinně poučován o důsledcích svého rozhodnutí lékařem 

(dříve vyslovené přání většinou má sice obsahovat dovětek, že si pacient je vědom všech 

následků, to ovšem zřejmě není totéž). Dříve vyslovené přání přitom není nic jiného než 

specifický informovaný nesouhlas s léčbou, pro který je poučení lékařem stěžejním 

požadavkem. Pokud  dříve vyslovené přání o odmítnutí resuscitace bude respektováno a 

adekvátní léčba proto nezahájena, dojde ke smrti pacienta.  

  

 Obdobně dojde ke smrti pacienta, pokud lékař usoudí, že zahájit resuscitaci není v 

případě konkrétního pacienta postupem lege artis, což typicky bude v případě pacientů 

nacházejících se  v terminálním stádiu jejich onemocnění. V tomto případě nebude možná 

život zkrácen o více než pár dní či hodin, přesto však lze tuto předčasnou smrt přičítat 

faktu, že nebyla zahájena resuscitace. 

 

 Je ovšem nutné zdůraznit, že by bylo zavádějící hovořit bez dalšího o 

problematice pokynů Do Not Resuscitate jako o rozhodování o životě a smrti, neboť jak 

statistická data ukazují, resuscitace nezřídka ani přes veškeré úsilí nevede k záchraně 

života a zdraví. Není zcela neobvyklé, že resuscitace končí medicínskou i lidskou 

tragedií, kdy tělo je sice zachráněno a může dál fungovat pomocí přístrojů, ale mozek je 

zástavou krevního oběhu natolik poškozen, že de facto nevykazuje výraznější známky 

vědomí. Pacient se dlouhá léta nachází v komatu či persistentním vegetativním stavu. 

 

 Dříve vyslovené přání v právním řádu upraveno podrobněji není, tedy ani žádná 

forma pro pokyny Do Not Resuscitate. Kde není forma, je velké riziko, že lékař neobhájí, 

že spoléhal na existenci dříve vysloveného přání – a toto bude napadnuto kupř. z důvodů, 

že nemocný pacient nebyl v rozhodném okamžiku vůbec způsobilý k právním úkonům, 

popř. že v mezičase od sepsání dříve vysloveného přání dávno změnil na celou věc názor. 
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Z těchto důvodů se speciální podrobnější úprava dříve vysloveného přání jeví jako  

nezbytná. V rámci ní pak vznikne možnost formulovat předem i odmítnutí resuscitace, 

třeba právě s ohledem na doporučené postupy České lékařské společnosti J.E.Purkyněho. 

 

 Metodický pokyn, který byl vypracován i na základě Guidelines 2005 European 

Resuscitation Council, sice z pohledu soudu nepředstavuje postupy lege artis, ale tento 

závěr je nutné vykládat tak, že metodický pokyn občanského sdružení formálně nelze 

považovat za pramen postupu lege artis. Ovšem materiálně může ad hoc v konkrétních 

případech být postupem lege artis právě takový postup, který je v metodickém pokynu 

uveden. 

 

 Jakkoliv vágně jsou v tomto okamžiku právním řádem dříve vyslovená přání a 

postup lege artis definovány, jde o jediné důvody beztrestnosti, které se v souvislosti s 

pokyny Do Not Resuscitate nabízejí. 

 

 Pokyny Do Not Resuscitate se mohou jevit jako marginální problém ve srovnání s 

jinými oblastmi zdravotnictví, které potřebují zásadní reformy a koncepční  změny. Ale 

poukázáním na problémy, s nimiž se pokyny Do Not Resuscitate pojí, se otvírají dveře 

otázkám zcela zásadním, a to nejen z pohledu právníka – kde začíná a kde končí 

autonomie pacienta, jak chápat právní odpovědnost zdravotnických pracovníků, jak 

správně naplnit vztah lékaře a pacienta vzájemnými právy a povinnostmi, jak přistupovat 

k nevyhnutelnému konci lidského života. 
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Summary 

From one point of view, Do Not Resuscitate orders could be understood as a 

special type of advanced directives which –if followed- leave inevitably to death. From 

another point of view Do Not Resuscitate orders mean a decision of an physician, a 

paternalistic action. However, they constitute an impressive framework full of dilemmas, 

both between the patient´s right to autonomy, self-determination and the physician’s duty 

to provide proper medical care and between the patient´s right to autonomy and 

physician´s tendency to apply his/her professional medical opinion. Not only medical and 

the legal aspect of this issue is what is to be dealt with, as well there is the need to involve 

all ethical, sociological and even economical impact of DNR orders which come into 

question. 

Despite the fact there are some provisions on the regulation of advance directives 

at the moment available, neither the position of the patient nor the position of the doctor 

is actually safe. At present, the legal status of advance directives forces the doctors in 

order to protect themselves from criminal proceeding to ignore on purpose the knowledge 

that there are some advance directives being made by the full competent patient. The 

consequences of not providing aid are rush ones, with a great possibility of imposing 

criminal liability for commission of one of the offences against person. On the other hand, 

the legal protection offered by the means of tort law of the autonomy and self-

determination of the patient is quite weak, especially in comparison to the protection 

which is served to one´s life and health. This inevitably leads to the trend that doctors 

even not in doubt just do not care about the advance directives because they can afford to 

deal with the damages arisen from infringement of personal integrity, but not at all with 

the criminal proceeding. 

With this thesis, the comparative methods were used to introduce already 

established policies in some European countries and the USA, with attempt to highlight 

the useful practice and the weakness of the systems as well. More concretely, the 
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description of USA policy was chosen because of the great length of experience and 

massive campaign as the patient´s rights are concerned. The UK was observed because of 

the great amount of relevant case law. The Germany has just recovered from the passage 

of the new Patienverfugungsgesetz and Spain occurs to be in the same position as the 

Czech Republic as the fact that it has signed the European Convention on Biomedicine. 

Unfortunately, no Bill is to be introduced on advance directives in the next future, 

as the former attempt of Department of Healthcare failed, there is now not much chance 

for having a new precise law concerning advance directive and define the space for Do 

Not Resuscitate order to be create 

Although the DNR issue might seem to be just a marginal one in comparison to all huge 

problems present in the area of health care providing, it is necessary to be taken as most 

important – it actually declares how the right to dignity, right to autonomy and self-

determination are taken seriously in Czech Republic. 
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