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Úvod 

 

   Medicínský pokrok v současnosti dosáhl nevídaných úspěchů. Rozluštění lidského genomu, 

práce s kmenovými buňkami, rozsáhlá spektra antibiotických přípravků či pokroky v léčbě 

malignit… všechny tyto objevy a mnohé další umoţňují lékařské vědě prodluţovat lidský 

ţivot.  

   Cílem této práce je osvětlení způsobů rozhodování v situacích, kdy má být léčba pacienta 

ukončena. Metodou od jednoduššího ke sloţitějšímu se postupně zaměřím na zásadní moment 

v dynamickém vztahu pacienta a lékaře, a sice moment skončení léčby. 

   Pohlédneme-li na vztah léčícího a léčeného z právního úhlu pohledu a označíme jej tedy za 

právní vztah, je zřejmé, ţe ujasnění přesné chvíle jeho vzniku a zániku je pro něj tím nejzá-

kladnějším a nejvlastnějším aspektem. 

   Současný právní řád České republiky je v těchto otázkách strohý. Problémy, které vyvstáva-

jí v souvislosti s nepopíratelným posunem délky lidského ţivota je tedy nutno řešit s pomocí 

zahraničních zkušeností, lékařské praxe a lékařské etiky, a v úplně poslední řadě se zohledně-

ním aspektů ekonomických.  

   Nelze si zřejmě klást za cíl úplnost a celistvost pokrytí zmiňovaných témat. Nechť je tedy 

tato práce alespoň inspirací k zamyšlení a odpovědí na otázky, před kterými nelze zavírat oči. 
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Kapitola I. – Obecné vymezení  

   Pro kaţdou práci je nesporně nutné vymezení základních obecných pojmů, které se budou 

v textu nadále vyskytovat. Jelikoţ v otázkách ukončování léčby se mísí terminologie lékařská 

s terminologií právní, terminologie etická s výrazy uţívanými v denní praxi a sdělovacími 

prostředky, povaţuji za důleţité věnovat část této kapitoly právě jejich vymezení. Problemati-

ka terminálních stadií léčby je pro právní posouzení poněkud specifická, proto si zde rovněţ 

dovolím exkurz k úskalím medicínským a etickým, které v dalších částech práce budou zmi-

ňovány jen výjimečně.  

 

   Tematické zařazení této práce k existujícím oborům práva není v současné situaci dost 

dobře moţné. Zdravotnické či medicínské právo
1
 není dosud v české právní teorii vymezeno 

jako samostatný obor práva. Vývoj však k tomu bezesporu směřuje. Na pomezí vztahů sou-

kromoprávních a veřejnoprávních vzniká kombinací norem různých odvětví suma pravidel, 

která poskytuje více či méně zřejmé mantinely v oblasti péče o lidské zdraví. Nejasnost ba 

často aţ rozpornost některých ustanovení vyţaduje podrobnější zkoumání, pomoc ustálené 

judikatury a vznik etablované odborné veřejnosti. Čtenář v dalším textu jistě pochopí, ţe není 

podstatné jaké odvětví práva tu - kterou problematiku řeší, ale s jakým výkladem se ve spor-

ných okamţicích pracuje. Do zmíněné sumy pravidel spadají jak normy typicky veřejnoprávní 

(úprava správního řízení, trestní odpovědnosti, veřejného zdravotního pojištění, sociálního 

zabezpečení) tak normy klasicky soukromoprávní (občanskoprávní, obchodněprávní a pra-

covněprávní). Hranice mezi veřejným a soukromým právem je často nejasná. I u odborné ve-

řejnosti dochází k pochybnostem, zda některé vztahy vzniklé na základě zákonných norem se 

mají řídit právem veřejným či spíše právem soukromým
2
. Je jiţ asi na budoucí soudní rozho-

dovací praxi, aby v konkrétních případech poskytla návod, jak tyto hranice najít
3
.  

   V době zahájení přípravy této práce probíhala v České republice veřejná diskuze nad částí 

nové legislativy, která by měla právě zmíněnou neefektivní úpravu starou. Některá ustanovení 

                                                 
1
 I přes moţný rozdílný výklad budou tyto pojmy v této práci uţívány promiskue.  

2
 Jako příklad zde dobře poslouţí činnost zdravotních pojišťoven ať uţ VZP podle zákona č. 551/1991 Sb., nebo 

o ostatních zdravotních pojišťovnách podle zákona č. 280/1992 Sb. 

3
 V poslední době se rovněţ objevil návrh na zřízení Rozhodčího soudu, který by měl v oblasti poskytování 

zdravotní péče fungovat. Tato instituce by v těchto otázkách mohla být velkým přínosem. 
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z připravených návrhů
4
 budou v dalších částech této práce zmíněna, ačkoli se jiţ pravděpo-

dobně do legislativního procesu nevrátí.  

   Jedním ze základních pojmů, které budou v této práci pravidelně pouţívány je pojem „pra-

vidla umění“, známý spíše v latině jako lex artis. Tento pojem uţívaný lékařskou praxí po celé 

věky způsobuje právníkům, zejména v současnosti, nemalé obtíţe. Zákonná či teoretická de-

finice zatím nebyla nikdy všeobecně přijata za dostačující a všeobjímající
5
. Nejblíţe dokona-

losti je v českém prostředí zřejmě vymezení Nejvyššího soudu. Za pravidla lékařského umění 

lze podle něj mít povinnost poskytovatele zdravotní péče (zdravotních sluţeb
6
) při jejím po-

skytování dodrţovat rámec pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, v mezích da-

ných rozsahem svých úkolů, konkrétních podmínek a objektivních moţností
7
. Klíčovými 

vlastnostmi jednání je tedy soulad s pravidly vědy a uznávanými medicínskými postupy, roz-

sah úkolů konkrétní rozhodující osoby (zpravidla lékaře), konkrétních podmínek případu a 

moţností, které měla rozhodující osoba k dispozici. Definice odborné české literatury není 

tomuto vymezení vzdálená
8
. V podstatě kaţdá klíčová vlastnost přináší výkladové obtíţe. 

Začněme s pravidly vědy a uznávanými medicínskými postupy. Za léčení, prevenci či dia-

gnostiku v souladu s pravidly (lékařského) umění se povaţuje činnost, která je v souladu 

s nejvyšším stupněm vědeckého poznání a praxe. Je to základní poţadavek, ideální stav. Ten 

je dále korigován podmínkami, ve kterých se činnost vykonává. Co však lze povaţovat za 

nejvyšší stupeň vědeckého poznání a praxe? Nové metody, převratné způsoby a inovativní 

postupy nejsou vţdy obecně přijímány. Často nemusí být vědecky ověřené a jejich aplikace 

na daný případ můţe být rozporná. Nemluvím jiţ o informovanosti zdravotnických pracovní-

ků o nejnovějších způsobech léčby. Z této sloţité situace se praxe často dostává prostřednic-

tvím tzv. standardů, které mají za cíl stanovit jakousi metodiku léčby určitého onemocnění, 

provádění preventivních či diagnostických vyšetření. Standardy mohou být přijímány buď 

jako závazné právní předpisy, ve formě profesních standardů nebo jako doporučení odbor-

ných společností. V současné době je v české republice nejrozšířenější způsob třetí – tedy 

doporučení odborných společností. Jejich právní závaznost je však sporná a jejich porušení 

                                                 
4
 Z návrhu zákona o zdravotních sluţbách - http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=688&CT1=0  

5
 Pojem byl diskutován na Kongresu medicínského práva v letech 2007 i 2008. 

6
 Pojem „zdravotní sluţby“ pouţívá návrh zákona o zdravotních sluţbách, zatímco pojem „zdravotní péče“ je 

současným legálním termínem. V této práci bude pouţíván termín dle platných a účinných předpisů v době pří-

pravy.  

7
 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne  22. 3. 2005, sp.zn. 7 Tdo 219/2005.  

8
 Viz Císařová, D., Sovová, O. – Trestní právo a zdravotnictví, Praha: Orac, 2000, str. 16.  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=688&CT1=0
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nezakládá bez dalšího porušení právní povinnosti. Vyvození důsledků na úrovni odborné spo-

lečnosti či profesní komory však zřejmě vyloučit nelze. Navrhovaná právní úprava počítala 

s jejich zavedením do českého právního řádu ve formě doporučených postupů. Tyto postupy 

mělo stanovovat Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s odbornými organizacemi a další-

mi subjekty. Zveřejňovány měly být ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví
9
. Jakkoli tato 

forma není přímo právně závazná, další ustanovení zákona z nich činí základní nástroj pro 

rozhodování o náleţitosti poskytnuté péče (zdravotních sluţeb). Především ustanovení o prá-

vech pacientů a povinnostech zdravotnických pracovníků s nimi pracují. Pacient tak měl 

podle navrhované úpravy mít „… právo na poskytování zdravotních sluţeb odpovídajících 

jeho zdravotnímu stavu, v souladu se standardy poskytování odborné zdravotní péče při re-

spektování individuality kaţdého pacienta a s přihlédnutím k současným poznatkům vědy 

…“
10

. Standardy tedy neměly plně vyčerpat pojem lex artis, ale měly zásadním způsobem 

usnadnit jeho výklad. Tato konstrukce dle mého názoru přinášela moderní výkladovou po-

můcku. V porovnání se současnou právní úpravou lze říci, ţe navrhovaná úprava standardů by 

Českou republiku zařadila mezi země s moderním právním zakotvením poskytování zdravotní 

péče. Optimizmus však nesmí zastřít realistický pohled. Základním problémem je samotné 

vymezování standardů. Mnohost lékařských postupů, které se doslova kaţdý den vyvíjejí tak, 

aby byly zohledněny i nejmenší specifika konkrétních pacientů, mohou učinit ze standardů 

pouhou zájmovou četbu pro fanoušky lékařské historie. Tato práce však není věnována stan-

dardům lékařské péče, musím zde tedy v podrobnostech odkázat na odbornou literaturu
11

.  

Na tomto místě povaţuji za důleţité připomenout usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. pro-

since 2008, sp.zn. 8 Tdo 1421/2008. V případě pracovníka záchranné sluţby, který byl obţa-

lován z trestného činu neposkytnutí pomoci podle § 207 odst. 2 trestního zákona
12

, bylo nutno 

vyřešit otázku závaznosti metodického pokynu České lékařské společnosti J. E. Purkyně vy-

pracovaného na základě doporučených postupů a standardů ILCOR 2000. Soud prvního stup-

ně konstatoval, ţe povinnost obviněného poskytnout potřebnou pomoc nelze posuzovat podle 

těchto pokynů. Odvolací soud se však k otázce postavil jinak a v odůvodnění svého usnesení 

mimo jiné uvedl, ţe jakkoliv postupy lékařů záchranné sluţby nemohou být pevně stanoveny 

                                                 
9
 § 3 odst. 11 návrhu zákona o zdravotních sluţbách  

10
 § 27 odst. 2 návrhu zákona o zdravotních sluţbách 

11
 Dobrou pomůckou můţe být např. publikace – Joint Commission International, Mezinárodní akreditační stan-

dardy pro nemocnice, Komentovaný oficiální překlad, Praha: Grada Publishing, 2004, která obsahuje konkrétní 

standardy poskytování zdravotní péče i komentář k nim, včetně odkazů na českou právní úpravu. 

12
 Zákon č. 140/1961 Sb., v tehdy platném znění 
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např. zákonným předpisem, lékařská opatření v akutních případech nicméně musí být stan-

dardizována, a v České republice je právě tato oblast upravena metodickými pokyny České 

lékařské společnosti J. E. Purkyně, „které se tak stávají závaznými standardy, které je kaţdý 

záchranář povinen dodrţovat“. Nejvyšší soud pak jasně rozhodl, ţe: „… Česká lékařská spo-

lečnost J. E. Purkyně nemohla vydat takové závazné standardy, které by byl obviněný jako 

lékař záchranné služby povinen dodržovat. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Pur-

kyně 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 zá-

vazné standardy nejen pro její členy, ale dokonce i pro všechny zdravotnické pracovníky v 

České republice,“. Podstatná je i další část odůvodnění, ve které Nejvyšší soud cituje zákonná 

ustanovení upravující povinnosti zdravotnického pracovníka při výkonu zdravotnického po-

volání. O tom, zda jednal obţalovaný lege artis musí vţdy rozhodnout soud. Základem pro 

toto rozhodnutí musí být znalecký posudek, případně další důkazy. Posudek osvětlí, zda apli-

kované postupy byly „v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy
13

“ a „v 

souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy
14

“, a zda „odpovídají současnému 

stavu lékařské vědy a které pro nemocného považuje za nejvýhodnější 
15

“. Dalšími důkazy pak 

mohou být právě metodické pokyny, doporučené postupy, standardy apod. Jejich závaznost 

však nevyplývá automaticky z toho, ţe byly vydány jistou společností, ale z toho, ţe skutečně 

popisují postupy, které jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. 

Můţeme tedy konstatovat, ţe v současné době nelze jakékoli standardy posuzovat pouze for-

málně, podle toho kdo je vydal, ale mohou být závazné materiálně, jako opis postupů de lege 

artis.  

   

 

 

 

                                                 
13

 čl. 4 Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: 

Úmluva o lidských právech a biomedicíně, č. 97/2001 Sb.MS., dále téţ jen jako „Úmluva“. 

14
 § 11 odst. 1, z. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění 

15
 § 2 odst. 1 Etického kodexu České lékařské komory, který je závazný na základě § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 

220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.  
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Kapitola II. – Pojem léčba 

   Pro přehlednost se nejdříve pokusím vymezit rozdíl mezi termíny léčba a poskytování péče. 

Jak to tak v českém prostředí bývá, jsou tyto termíny pouţívány poměrně zmatečně. Pojem 

„poskytování péče“ je termínem širším. Pod zdravotní péči zákon o péči o zdraví lidu řadí 

např. léčebně preventivní péči, závodní preventivní péči, odbornou přednemocniční neod-

kladnou péči, lázeňskou péči, lékárenskou péči a tak dále
16

. Laickému termínu „léčba“ nejlépe 

odpovídá legální termín léčebně preventivní péče, konkrétně její sloţka nazývaná „léčebná 

péče
17

“. Jenţe i tato je pořád sloţená z dalších činností kromě samotné léčby zejména z dia-

gnostiky, rehabilitace či péče o chronicky nemocné.  Za „samotnou léčbu“ považuji pouze 

úkony směřující (přímo či nepřímo) k vyléčení. Co je to vyléčení? Přijmeme-li definici, 

kterou nabízí Světová zdravotnická organizace
18

, ţe zdraví je „stav kompletní fyzické, mentál-

ní a sociální pohody, a nesestává se jen z absence nemoci nebo vady“
19

 můţeme říct, ţe „ne-

moc je patologický stav těla nebo mysli, který je projevem změny funkcí buněk a v důsledku i 

morfologickým poškozením těchto buněk, tkání a orgánů“
20

. Léčba je pak proces směřující 

k odstranění nemoci, a posléze ke zdraví. Definice WHO nespojuje zdraví pouze s absencí 

nemoci, ale její odstranění je zásadním posunem k tomuto ideálnímu stavu. Léčebnou péčí 

jsou tak i další kroky, které buď vedou k léčbě (diagnostika), následují po ní jako její doplněk 

(rehabilitace) nebo ji nahrazují tam, kde jiţ není moţné dosáhnout zdraví (tzv. paliativní, 

analgetická, symptomatická léčba, péče o chronicky nemocné).    

 

   Léčebná péče je základním posláním všech tzv. lékařských povolání, zejména pak lékařů
21

. 

Pohlíţíme-li na léčbu jako na proces, ve kterém se jedna osoba snaţí pomoci druhé, která ji za 

to poskytuje (byť zprostředkovaně) úplatu, je zřejmé, ţe jsme ji právě vymezili jako právní 

                                                 
16

 § 17 zákona č. 20/1966 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o péči o zdraví lidu“) 

17
 § 13 odst. 2 písm. a) 

18
 Dále jen WHO (World Health Organisation) http://www.who.cz/  

19
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD  

20
 viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc a literatura tam uvedená 

21
 § 1 odst. 1 Etického kodexu České lékařské komory, http://clk.cz/oldweb/zakpred/predpis10.html; články 1) a 

4) Etického kodexu České lékárnické komory, http://lekarnici.cz/module.php?module=21&article=42; Hippokra-

tova přísaha - „Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého 

úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné.“ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hippokratova_p%C5%99%C3%ADsaha   

http://www.who.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc
http://clk.cz/oldweb/zakpred/predpis10.html
http://lekarnici.cz/module.php?module=21&article=42
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hippokratova_p%C5%99%C3%ADsaha
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vztah. Jeho obsahem jsou pak jistá práva a povinnosti vyplívající z platných právních předpi-

sů nebo závazkových vztahů. Za základní znaky tohoto právního vztahu pak lze povaţovat 

subjekt a objekt. Subjekty jsou zde zpravidla dva – označme je léčený a léčící, nebo chcete-li 

- pacient a lékař. Je nasnadě, ţe tento vztah není jediným, který vzniká v oblasti medicínského 

práva. Z hmotně-právního hlediska by však měl být tím základním, nejdůleţitějším. Měl by 

tvořit jádro veškeré právní úpravy poskytování zdravotní péče. Ostatní právní vztahy (delikt-

ní, vznikající z veřejného zdravotního pojištění nebo jiného způsobu úhrady, při posuzování 

pracovní neschopnosti, při ochraně veřejného zdraví atd.) vytvářejí podmínky pro smysluplné 

a účelné fungování tohoto jádra. Budu se proto v této práci věnovat právě tomuto vztahu. Je 

těţké říci, které z právních odvětví nejvíce či nejpřesněji tento vztah upravuje. Práva a povin-

nosti nalezneme jak v právu občanském (např. ochrana osobnosti, zejména ţivota a zdraví, cti, 

důstojnosti a soukromí
22

), tak ve zvláštní části práva správního (úprava informovaného sou-

hlasu, veřejného zdravotního pojištění, některých zvláštních výkonů, oblast léčivých příprav-

ků a potravin pro zvláštní lékařské účely, úprava zdravotnických prostředků, úprava profes-

ních komor atd.) i v právu trestním (především hrozba sankcí za trestné činy proti ţivotu a 

zdraví). Domnívám se, ţe ideálně lze mít za to, ţe vztah mezi tím, kdo léčí (ať jiţ konkrétní 

fyzická osoba, lékař, nebo skupina zaměstnanců právnické osoby) a tím kdo je léčen by měl 

být postaven na právu občanském
23

. Proto bude následující úvaha tomuto odvětví nejblíţe. 

Pro vymezení vztahu musíme určit základní znaky – subjekty, obsah a předmět (neboli ob-

jekt). Poté můţeme uvaţovat nad tím, kdy vztah vzniká a kdy zaniká.  

Subjektem jsou tedy léčený a léčící. Léčeným (pacientem) bude vţdy pouze fyzická osoba 

způsobilá k právům a povinnostem. Odpověď na otázku zda můţe být nasciturus povaţován 

za subjekt tohoto vztahu je nejasná. V českém právním prostředí se dítě povaţuje za nositele 

práv a povinností aţ momentem narození. Dítě počaté, avšak nenarozené musí být tedy pova-

ţováno za součást těla matky, i kdyţ se zvláštní úpravou a pozorností
24

. Druhým subjektem je 

                                                 
22

 § 11 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

23
 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J., a kolektiv, Občanské právo hmotné 1, 4., aktualizované a doplněné 

vydání, Praha: ASPI, 2005, str. 254, 255 – součást občanskoprávního vztahu tvoří relativní subjektivní práva 

upravená objektivním právem. Ve vztahu léčeného a léčícího jsou práva relativní (právo jednoho odpovídá po-

vinnosti druhého), subjektivní (vztahují se ke konkrétním subjektům) a upravená objektivním právem (v různých 

právních normách jsou stanovena práva a povinnosti – především v zákoně o péči o zdraví lidu a v Úmluvě o 

lidských právech a biomedicíně). 

24
 Čl. 6 odst. 1 usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. (Listina základních práv a svobod) 
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ten, kdo léčí. Můţe to být fyzická osoba – především lékař či lékárník, nebo právnická osoba 

provozující zdravotnické zařízení
25

.  

   Obsahem tohoto vztahu jsou subjektivní práva a právní povinnosti, které subjekty vykoná-

vají svým faktickým chováním, nebo právními úkony. Vznik, změna a zánik těchto práv a 

povinností je vázán vţdy na konkrétní důvody, a to buď ekonomické (kauza) nebo právní. 

Kauza je jakýmsi motivem, účelem či hnací myšlenkou vzniku, změny či zániku práv a po-

vinností, a tedy i celého občanskoprávního vztahu. Právní důvody (téţ tituly) jsou pak právem 

aprobované situace, které vedou ke vzniku, změně či zániku subjektivních práv a povinností
26

. 

Aplikujeme-li tyto definice na vztah mezi léčeným a léčícím vidíme, ţe kauzou jest touha, 

snaha po uzdravení, odstranění nemoci nebo alespoň jejich symptomů, utlumení bolesti či 

další důvody, pro které se léčebná péče poskytuje. Na druhou stranu titulem můţe být přímo 

zákon a skutečnosti, které na základě zákona působí právní následky: konstitutivní akty apli-

kace práva, chování subjektů práva a skutečnosti závislé na chování subjektů. Ex lege vznikají 

subjektivní práva a povinnosti v našem prostředí zcela výjimečně. Občanský zákoník zná 

např. vznik zákonného zastoupení, vznik zákonného zástavního práva nebo vznik věcného 

břemene
27

. Z pohledu medicínského práva je kromě zmíněného zákonného zastoupení důleţi-

tá téţ léčba, která musí být pacientovi poskytnuta i proti jeho vůli např. neodkladná péče 

v případě kdy nelze získat souhlas léčeného
28

 nebo v případech povinného léčení do momentu 

neţ o něm rozhodne oprávněný orgán
29

. I tak lze říci, ţe většina právních vztahů mezi léče-

ným a léčícím při poskytování léčebné péče vzniká na základě právních skutečností. Podrob-

něji budou rozebrány v následující kapitole. Vymezení právem aprobovaných skutečností 

nalezneme především v úpravě výše zmíněných oblastí zdravotnického práva, které spadají 

                                                 
25

 Státní zdravotnická zařízení provozují příspěvkové nebo rozpočtové organizace (např. Fakultní nemocnice 

zřizované Ministerstvem zdravotnictví, viz § 2 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 394/1991 Sb.). Nestátní 

zdravotnická zařízení pak provozují příslušné právnické nebo fyzické osoby, obce či kraje (§ 2 zákona č. 

160/1992 Sb.). K problematice provozování zdravotnických zařízení viz blíţe: 

 http://www.epravo.cz/top/clanky/provozovani-zdravotnickych-zarizeni-55601.html  

26
 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J., a kolektiv, Občanské právo hmotné 1, 4., aktualizované a doplněné 

vydání, Praha: ASPI, 2005, str. 134 an. 

27
 § 23, § 156 odst. 1. a § 151o odst. 1., občanského zákoníku. 

28
 Čl. 8 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, v návaznosti na povinnost poskytnout pomoc podle § 55 nebo 

§23 odst. 4 písm. c) zákona o péči o zdraví lidu.  

29
 § 23 odst. 4 písm. a), b) a d) zákona o péči o zdraví lidu, ve spojením s § 53 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s § 191a a následující zákona č. 99/1963 Sb., ob-

čanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/provozovani-zdravotnickych-zarizeni-55601.html
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převáţně do práva správního. Právní skutečnosti lze rozdělit na dvě velké kategorie – ty, které 

jsou závislé na vůli subjektů a ty, které na této vůli závislé nejsou. Mezi skutečnostmi závis-

lými na vůli subjektů jsou na prvním místě právně relevantní úkony. Ty spočívají v chování 

subjektů (v konání – dát či konat; nebo nekonání – opomenout či zdrţet se). Chování subjektu 

má dvě sloţky: vědomí a vůle. Právní úkon musí splňovat náleţitosti vůle a jejího projevu
30

. 

Mezi právně relevantními úkony můţeme ještě rozlišovat ty, které jsou v souladu s právem a 

ty, které jsou protiprávní. Všechna tato rozdělení a mnohá další budou demonstrována na pří-

kladech v další kapitole, v souvislosti s vymezením momentu zahájení léčby (poskytování 

léčebné péče). Na tomto místě definice ukončí závěr, ţe převáţná část práv a povinností 

v právním vztahu mezi pacientem a lékařem vzniká na základě komplexních právních skuteč-

ností.  

   Posledním znakem rozebíraného vztahu je předmět. Teorie rozeznává předmět přímý a dru-

hotný. Přímým předmětem zde bude chování k realizaci práv a povinností (tedy např. postup 

při léčbě) a předmětem druhotným bude to, čeho se toto chování týká. V § 118 občanského 

zákoníku sice nenajdeme předmět, pod který bychom mohli subsumovat zlepšení zdraví (jako 

hlavní předmět vztahu pacienta a lékaře). Teorie však z jiných úprav v občanském zákoníku 

dovozuje, ţe předmětem občanskoprávních vztahů mohou být i nemajetkové hodnoty (§ 11 a 

následující), pod které jiţ náš vztah podřadíme snadno
31

. V medicínském právu se totiţ po-

skytuje ochrana ţivotu a zdraví (jako esenciálním statkům chráněným právem), ale i občanské 

cti a lidské důstojnosti. Lidská důstojnost je hodnotou zmiňovanou jiţ v prvním článku Listi-

ny základních práv a svobod. Na rozdíl od německého právního prostředí, kde se právě lidská 

důstojnost povaţuje za ústřední hodnotu systému základních práv a svobod, je v českém prá-

vu (jak v teorii, tak v judikatuře) tento pojem poměrně málo rozpracován a vyuţíván. Přitom 

právě ochrana lidské důstojnosti je základním stavebním kamenem medicínského práva. Jako 

příklad lze uvést úvahy nad ukončováním léčby nezahájením kardiopulmonální resuscitace
32

. 

Ochrana soukromí se zajišťuje především v ustanoveních o zdravotnické dokumentaci a na-

kládání s ní
33

. V neposlední řadě nutno říci, ţe ustanovení § 11 občanského zákoníku obsahu-

je výčet příkladmý, takţe ochranu osobnosti lze rozšířit i na další práva tam výslovně neuve-

                                                 
30

 Ve smyslu § 34 občanského zákoníku. 

31
 Viz Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J., a kolektiv, Občanské právo hmotné 1, 4., aktualizované a doplněné 

vydání, Praha: ASPI, 2005, str. 185 an, 254 an., 271 an. 

32
 Blíţe viz kapitolu IV. Ukončování léčby.  

33
 Pátá část zákona o péči o zdraví lidu (§67a a následující), Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 385/2006 

Sb., o zdravotnické dokumentaci 
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dená. Za takové lze označit jiţ zmíněné právo na sebeurčení, které ve vztazích kolem péče o 

lidské zdraví nalézáme především v institutu informovaného souhlasu
34

.  

 

 

 

 

                                                 
34

 Čl. 5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, § 23 zákona o péči o zdraví lidu. Viz téţ monografii Holča-

pek, T., Šustek, P., Informovaný souhlas: teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví, Praha: ASPI, 

2007. 
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Kapitola III. – Zahájení léčby  

   Pro vymezení začátku léčby se musíme vrátit k závěru předcházející kapitoly, a sice 

k vymezení vzniku občanskoprávních vztahů.    

   Ke vzniku tedy potřebujeme kauzu a titul. Přijmeme-li, ţe ekonomickým důvodem zahájení 

léčby můţe být široké spektrum pohnutek, můţeme se soustředit na právní důvody.  

   Začněme tedy prvním rozdělením právních titulů, a sice dělením na zákon a právní skuteč-

nosti. Zákon je takový právní titul, ze kterého bez dalšího okamţitě vznikají práva a povin-

nosti subjektům v něm určeným. Jak jiţ bylo řečeno výše, pro oblast poskytování léčebné 

zdravotní péče je zákon titulem zejména v případě určování zákonného zástupce a provádění 

vyšetřovacích a léčebných výkonů či převzetí nemocného do ústavní péče bez jeho souhlasu. 

K zákonnému zástupci lze na tomto místě říci toliko, ţe v českém právu se vyskytuje na něko-

lika místech. Obecně je tento institut upraven § 26 a následující občanského zákoníku. Rodič 

s plnou rodičovskou zodpovědností je zákonným zástupcem svého dítěte podle § 31 odst. 1 

písm. b) zákona o rodině
35

. Zákonným zástupcem zletilé osoby můţe být ustanovený opatrov-

ník
36

. Zákonným zástupcem manţela je druhý manţel, avšak pouze v jeho běţných záleţitos-

tech
37

. Otázka, zda je moţné vzájemné zastupování manţelů v rozhodování o poskytování 

zdravotní péče přípustné, je přinejmenším sporná. Blíţe viz kapitolu IV. Ukončování léčby, 

pojednání o tzv. zástupném souhlasu. Otázka zastoupení je sice v medicínském právu důleţitá 

a extrémně citlivá, v této části práce se však spíše zaměřím na otázky zahájení léčby. 

   Druhým příkladem zákonného titulu je situace neodkladné péče. Ta je upravena jak v čl. 8 

Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, tak § 23 odst. 4 písm. c) zákona o péči o zdraví 

lidu. Zde se mísí právní skutečnost nezávislá na vůli subjektu (událost), s povinností jiného 

subjektu v dané situaci konat (povinnost poskytovat neodkladnou péči a sankce za její nepo-

skytnutí).  

   Povinností zdravotnických pracovníků je vykonávat své povolání svědomitě, poctivě, s hlu-

boce lidským vztahem k občanům a s vědomím odpovědnosti ke společnosti
38

. Tyto zásady, ač 

jsou spíše proklamací, neţ právně vymahatelnými povinnostmi, jsou dále rozváděny jinými 

                                                 
35

 Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění. 

36
 Dle § 29 občanského zákoníku a § 192 a následující občanského soudního řádu. 

37
 § 21 zákona o rodině 

38
§ 55 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění 
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ustanoveními právních předpisů
39

. Nová právní úprava počítá s podstatně homogennějším 

vymezením. Návrh zákona o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování
40

 ve své 

části čtvrté zevrubně upravuje povinnosti a práva poskytovatele zdravotních sluţeb i zdravot-

nických pracovníků. Ze základních poţadavků na pracovníky v oblasti poskytování zdravotní 

péče
41

 lze vyčíst povinnost poskytnout nutnou a neodkladnou péči. Nad to ustanovení trestní-

ho zákoníku, stanoví trest za neposkytnutí pomoci
42

. Trestní zákoník obsahuje speciální skut-

kovou podstatu neposkytnutí pomoci osobami, které jsou z povahy zaměstnání povinny tako-

vou pomoc poskytnout
43

. Rozbor těchto ustanovení by přesahoval rámec této kapitoly. Spo-

kojme se tedy s tím, ţe trestní právo, jako ultima ratio, jako určovatel hranic etické únosnosti 

ve společnosti, které nelze přesáhnout, na tyto situace pamatuje. 

   Co se tedy pojmem neodkladná péče rozumí? Především taková zdravotní péče, která musí 

být pacientovi neodkladně poskytnuta, aby nedošlo k ohroţení jeho ţivota či váţnému poško-

zení jeho zdraví. Určení v hraničních situacích denní praxe nebývá stejně jednoduché jako 

tato definice. Proto se doporučuje v pochybnostech preferovat přístup jako by se o případ ne-

odkladné péče jednalo. Druhým důleţitým otazníkem je, kdy nastává povinnost neodkladnou 

péči poskytnout. Jiţ zmíněné ustanovení § 55 zákona o péči o zdraví lidu svým výkladem 

nabízí řešení
44

. Má-li kaţdý zdravotnický pracovník povinnost svědomitého výkonu své prá-

ce, a zároveň povinnost poskytovat neprodleně první pomoc každému, jestliže by bez této po-

moci byl ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo zdraví a není-li pomoc včas dosažitelná ob-

vyklým způsobem, a zajistit mu podle potřeby další odbornou péči, lze dovodit, ţe neodklad-

nou péči nutno poskytnout v okamţiku prvního kontaktu s pacientem
45

. Jakýkoli jiný výklad 

                                                 
39

Např. § 55 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění; § 9 téhoţ zákona; 

 některá ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění;  

vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci a velké mnoţství dalších. 

40
Sněmovní tisk č. 688/0, část č.1/22, dostupný na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=688&CT1=0   

41
Termín „pracovníci v oblasti poskytování zdravotní péče“ nebo dále téţ „zdravotničtí pracovníci“ zahrnuje jak 

lékařská tak nelékařská povolání ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb. 

42
zákon č.  40/2009 Sb., § 150. 

43
§ 150 odst. 2 trestního zákoníku, v platném znění; srovnej Novotný, O. a kol., Trestní právo hmotné – zvláštní 

část, 5. jubilejní, zcela přepracované vydání, Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2007, str. 279, k výkladu obdob-

ného ustanovení zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, účinného do 1. 1. 2010. 

44
Viz téţ Krutina, M., Langmajer, J., Otázky související s odepřením lékařské pomoci, časopis Zdravotnictví a 

právo, 1-2/2009, str. 32 aţ 36. 

45
Podmínkou pochopitelně je, ţe potřeba neodkladné péče měla nebo mohla být zdravotnickým pracovníkem 

(léčícím) zjištěna, pokud postupoval v souladu s pravidly lékařského umění (lege artis). 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=688&CT1=0
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by v praxi přinášel absurdní konstrukce. Zahájení léčby poskytnutím neodkladné péče je mo-

mentem, kdy zdravotnický pracovník přistoupí k pacientovi s účelem jej léčit. Zde je dobré 

upozornit, ţe tento moment není shodný se začátkem poskytování zdravotní péče jako takové. 

Poskytování zdravotní péče zahrnuje nejen léčbu, ale téţ diagnostickou péči, rehabilitaci, 

obecnou prevenci, péči o chronicky nemocné, péče o dárce orgánů a tkání související s jejich 

odběrem, preventivní péči, dispenzární péči a další
46

. Přikláním se tedy spíše k dělení uţíva-

nému v medicínské teorii. Pojem léčba zahrnuje kauzální, paliativní a symptomatickou léčbu. 

Shodné dělení péče a léčby nacházíme i v literatuře medicínsko-etické
47

. Pro názornost uvedu 

smyšlený příklad. Pan Vomáčka v alkoholové ebrietě utrpí zranění pádem z kola, jeţ se proje-

vuje viditelným krvácením na hlavě. Je zpozorován kolemjdoucí, která přivolá rychlou zdra-

votnickou pomoc. Zdravotnický pracovník ihned po příjezdu usoudí, ţe zranění vyţaduje 

ošetření a poraněnou oblast obváţe. Jelikoţ popisovaný průběh zranění odůvodňuje obavu o 

váţnější poškození zdraví, je pan Vomáčka převezen do nejbliţšího zdravotnického zařízení s 

potřebným vybavením. Zahájení léčby je zde momentem, kdy zdravotník začal pacientovi 

obvazovat hlavu. Bylo-li by zranění např. na koleni a pan Vomáčka by se na bolesti hlavy 

nestěţoval, navíc by měl přilbu, lze mít za to, ţe léčba by obvázáním rovněţ skončila. Nasta-

la-li by však situace, kdyby krvácení nebylo zjevné, avšak geneze zranění by vzbudila pode-

zření ze vzniku vnitřního zranění je nutno věc posoudit odlišně. Přivolaný zdravotník by sice 

odebral anamnézu, provedl vyšetření pacienta, avšak neshledal by důvod k zahájení léčby. 

Nevěděl by, co má léčit. Pana Vomáčku by tedy převezl do spádového zdravotnického zaříze-

ní. Tam by byl patrně diagnostikován. Poté, co by se např. počítačovou tomografií prokázalo 

vnitřní krvácení, byla by jistě bezodkladně zahájena léčba – a sice poskytnutím léčivých pří-

pravků zhoršujících sráţení krve a předoperační přípravou. Poslední popsaná situace dokres-

luje, ţe i okamţik zahájení léčby a poskytnutí neodkladné péče se mohou lišit.  

   Lze říci, ţe toto je úprava obecné neodkladné péče. V zákoně o péči o zdraví lidu pak nalez-

neme ještě jiný případ. Konkrétně § 23 odst. 3 upravuje právo ošetřujícího lékaře rozhodnout 

o provedení výkonu v případě, ţe zákonný zástupci dítěte nebo opatrovník osoby zbavené 

způsobilosti k právním úkonům, odmítají souhlas s ţivot zachraňujícím vyšetřovacím či lé-

čebným zákrokem. Tento zvláštní případ neodkladné péče je zřejmě jediným příkladem zá-

stupného rozhodování upraveného v českém právu, s výjimkou zákonného zastoupení. Pro 

                                                 
46

§ 13 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění; § 2 návrhu zákona o zdravot-

ních sluţbách 

47
Téţ oddělení léčby a základní péče, viz např. Herring, J. - Medical Law and Ethics, Second Edition, Oxford: 

Oxford University Press, 2008, str. 466 
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svou společenskou citlivost jsou případy týkající se tohoto ustanovení zdrojem zajímavé judi-

katury
48

. Je zajímavé, ţe zmíněné ustanovení má velký vliv nejen při zahájení léčby, ale téţ 

právě při přelamování rozhodnutí o jejím ukončení. Třetím příkladem zákonného právního 

důvodu vzniku právního vztahu mezi léčeným a léčícím je § 24 odst. 4 písmena a), b), a d) 

zákona o péči o zdraví lidu. Problémem je, ţe není upraveno rozhodování o poskytované lé-

čebné péči dle čl. 6 odst. 3. Úmluvy, ale pouze převzetí do péče
49

. 

   Po osvětlení zákona, jako titulu zahájení léčby bych přistoupil k opisu dalších, a sice práv-

ních skutečností. Tyto můţeme dle občanskoprávní teorie dělit na skutečnosti závislé na vůli 

subjektu (právní úkony, vytvoření věci a vznik vztahů ex actu) a nezávislé na vůli subjektu 

(právní či protiprávní stavy a události). Nakolik není v této práci dostatek prostoru pro 

podrobnější popis všech těchto situací, pokusím se pouze stručně uvést příklady jednotlivých 

těchto titulů. Začněme skutečnostmi závislými na vůli subjektu, konkrétně právními úkony. 

Právní úkony jsou nejčastějším a nejrozšířenějším titulem zahájení léčby, měla by mu být 

věnována největší pozornost. Typickým příkladem je jakékoli zahájení léčby z podnětu léče-

ného (pacienta), který přijde za léčícím. Svou vůli být léčen a být léčen jistým způsobem, pak 

formuluje vyslovením informovaného souhlasu. Všechny náleţitosti tohoto úkonu jsou 

podrobně rozebrány v monografii JUDr. Šustka, PhD., a JUDr. Holčapka
50

. Vytvoření věci 

jako právní titul zahájení léčby, dle mého vůbec nepřichází v úvahu, nakolik si nedokáţu 

představit situaci, ve které by k němu došlo. Na druhou stranu vznik právního vztahu mezi 

léčeným a léčícím můţe vzniknout ex actu, a to právě v případech jiţ zmíněného soudního 

rozhodnutí o převzetí do péče na základě § 191a občanského soudního řádu a § 23 odst. 4 

písm. b) zákona o péči o zdraví lidu. Právní skutečnosti nezávislé na vůli (právní a protiprávní 

stavy a události) jsou pak veškeré události, které vyvolávají nutnost zahájení léčby bez přiči-

nění léčeného. Důleţité je slůvko „vyvolávají nutnost“. Nezahajuje se jimi léčba, protoţe léč-

ba musí být nahlíţena jako vědomá činnost subjektu. Začne-li se tělo pacienta léčit samo 

(spontánně) bez zásahu zvenčí, nelze hovořit o právním vztahu mezi léčeným a léčícím, neboť 

jsou tatáţ osoba. Tudíţ vznik vztahu mezi léčeným a léčícím v popisovaném případě pana 

Vomáčky není způsoben skutečností nezávislou na vůli subjektu (jeho pádem), nýbrţ tím, ţe 

ošetřující (léčící) uposlechne imperativu zákona (povinnost poskytnout neodkladnou péči). 

   Tím lze říci, ţe jsou opsány základní způsoby zahájení léčby. Ačkoli právní úkony mohou 

                                                 
48

 Např. Nález Ústavního soudu ČR, ze dne 20. 8. 2004, sp. zn. III. ÚS 459/03 

49
 Viz níţe pojednání o zástupném souhlasu. 

50
 Šustek, P., Holčapek T. - Informovaný souhlas: teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví, ASPI, 

Praha 2007 
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být děleny podle mnoha dalších hledisek, domnívám se, ţe pouhé uvědomění si charakteru 

vztahu mezi léčeným a léčícím nám umoţňuje lépe uchopit jeho konsekvence.             
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Kapitola IV. – Ukončování léčby  

   Tato kapitola se bude zabývat druhým koncem časového ohraničení léčení – jejím ukonče-

ním. Abychom mohli uchopit a pochopit ukončení léčby jako takové
51

, musíme projít proce-

sem těsně předcházejícím, tedy ukončováním. Terminologická nuance zde leţí právě 

v rozlišení jednoho časového bodu (ukončení) a procesu (ukončování). Čím přesněji vymezí-

me druhy, způsoby a subjekty rozhodování v daném procesu, tím lépe můţeme pochopit nut-

nost právní úpravy této problematiky. Samotné ukončení léčby je pak pouze jakýmsi přiroze-

ným závěrem tohoto děje. Didakticky je zřejmě moţný postup dvojí: nejdříve vymezit proces, 

poté jeho závěr, nebo obráceně. Domnívám se, ţe postup od jednoduššího ke sloţitějšímu zde 

bude přínosnější neţ dodrţení časové posloupnosti. 

 

   Začnu tedy momentem ukončení léčby. Logickým závěrem kaţdého pozorovatele lze dojít 

ke shodnému schématu případů – léčba fakticky končí z vůle pacienta, vyléčením nebo smrtí, 

formálně i změnou v osobě poskytovatele zdravotní péče.  

Z vůle pacienta končí léčba v případech, kdy léčený další léčbu odmítá. Jedná se o relativní 

ukončení léčby, které však v některých případech projde do ukončení absolutního, pacient 

zemře
52

. Je-li proces léčby (viz kapitolu III.) úspěšný, končí vyléčením. Vyléčení jako nejčas-

tější způsob ukončení léčby lze definovat jako návrat ke zdraví, k tělesné rovnováze. Zároveň 

však nutno rozlišovat vyléčení pouze jedné z částí komplexních zdravotních obtíţí. Navíc 

vyléčení nikdy zřejmě nelze povaţovat za nezvratný stav. Tyto úvahy se mohou ve své hloub-

ce porůznu kombinovat a komplikovat. Zjednodušeně lze však říct, ţe vyléčení je relativním, 

dělitelným a formálně uznávaným momentem ukončení léčby. Relativnost spočívá v samotné 

povaze léčby, která se zaměřuje zpravidla pouze na problém, který je moţné v daném oka-

mţiku pozorovat. Bude-li ţít pacient věčně, bude proces léčby a vyléčení pokračovat do ne-

konečna. Jakkoli bude vţdy léčba konkrétní nemoci zdárně ukončena a pacient bude vyléčen, 

nezabrání to dalším potenciálním případům, ve kterých bude muset být pacient léčen opět. 

Příklad osvětluje rovněţ pojem dělitelnosti léčby. Osoba trpící několika nemocemi současně 

                                                 
51

 Zde bych rád připomenul, ţe za léčbu povaţuji pouze tu část léčebné péče směřující k uzdravení pacienta. 

Tedy ukončení léčby lze chápat jako ukončení tzv. kauzální léčby. Jelikoţ přechod od kauzální léčby 

k symptomatické je zároveň přechodem od pokusů o vyléčení k pokusu dopřát léčenému důstojný odchod ze 

ţivota, domnívám se, ţe na něj lze aplikovat základní rozhodovací pravidla, jak budou uvedena níţe. 

52
 Dále viz kapitolu IV. Ukončování léčby, pojednání o negativním reversu. 
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můţe být vyléčena v některých případech, zatímco ostatní neduhy přetrvávají. Formální 

stránka momentu se spatřuje v souboru navazujících činností vedoucích ke skončení právního 

vztahu lékař-pacient, ekonomickému vyrovnání a dalších. Vyléčení je především okamţikem 

v materiálním vnímání světa. Zpravidla je subjektem vnímán spíše jako období, ve kterém 

odeznívají subjektivní příznaky onemocnění. Pro právní uchopitelnost je nezbytné jej však 

specifikovat jako okamžik spojení subjektivního dojmu léčeného se subjektivním do-

jmem léčícího, postaveném na objektivně uznávaných postupech. Tato sloţitá věta je jen 

dalším vyústěním pokusu popsat teoreticky a obecně děj, který v praxi můţe mít nespočet 

podob. Kupříkladu posouzení chvíle, od které můţeme mluvit o vyléčeném pacientovi při 

poskytování ambulantní péče. Pacientovo léčení probíhá zpravidla doma, tedy obecně mimo 

zdravotnické zařízení. Lékař léčbu řídí, posouvá a upravuje, avšak jednotlivé úkony v ní činí 

zpravidla sám pacient. Pominou-li subjektivní pocity nemoci u pacienta (např. díky vhodné 

medikaci) je právní stanovení tohoto okamţiku velice obtíţné. Proto nutno vyţadovat spojení 

s lékařským posouzením, které konstatuje objektivní vyléčení. Problematické můţe být roz-

hodnutí o ukončení léčby pouze na základě objektivních zjištění. Je-li pacientovi sděleno, ţe 

je zdráv, aniţ u něj pominuly nebo alespoň se významně oslabily, subjektivní obtíţe, a tím je 

léčba skončena, není zřejmě něco v pořádku. Takovéto situace mohou nastat především 

v silně paternalitním systému přístupu k pacientům ze strany ošetřujícího lékaře. Navíc je-li 

tento systém vztahů podepřen systémem financování zdravotní péče, který neklade na pacien-

ta ţádné zásadní poţadavky (a zároveň mu neumoţňuje větší míru zainteresovanosti na své 

péči), jsou takovéto situace téměř nevyhnutelné. Rozdíl v přístupu zde pak záleţí pouze 

v osobě ošetřujícího, který můţe být a je ovlivňován řadou aspektů, jeţ nemají mít v takto 

závaţných vztazích místo.  

   Vraťme se však k momentu ukončení léčby vyléčením. Je zřejmé, ţe tak obsáhlý a kom-

plexní soubor různých individuálních vztahů znemoţňuje schopnou definici. Zůstanu tedy u 

definice uvedené výše s tím, ţe její aplikace na konkrétní případ musí projít kritikou běţného 

logického uvaţování.  

 

Druhým okamţikem ukončení léčby je smrt.  

„Vlastní smrt nebývá většinou nejdramatičtějším okamžikem složitého procesu umírání. Vět-

šina pacientů zemře v různě výrazné otupělosti, jaksi netečně, čemuž napomáháme nezřídka 

vhodnou medikací.“
53

 

                                                 
53

 Koutecký,  J. a spolupracovníci, Klinická onkologie, Přerov: Riopress, 2004, s. 240 
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Z historického pohledu byla smrt povaţována spíţe za událost, neţ za proces. Vymezení 

pojmu smrt bylo více věcí všeobecného pozorování, neţli medicíny. Z prostředí common law 

jsou například známy případy, kdy smrt nebyla povaţována za úmyslné zabytí (vraţdu), po-

kud nastala více neţ rok a den po předmětném útoku
54

. Změna ve vnímání přišla spolu 

s posunem vývoje lékařské vědy. Zhruba od roku 1979 se i v právu začalo nahlíţet na smrt 

jako na proces
55

. Shodné pro systém common law i české právo však je, ţe smrt je brána jako 

součást otázek právního stavu. Lékařství má určit, zda právní podmínka smrti byla naplněna
56

. 

Z laického pohledu můţe být zesnutí jasně vymezitelné, nikoli však z pohledu právního a ješ-

tě méně pak z toho medicínského. Další pohledy (především eticko-filozofické) rovněţ nabí-

zejí několik náhledů na ukončení ţivota a zpravidla přistupují ke smrti podle toho, jak je 

v nich vnímán člověk jako takový, a zvláště pak začátek jeho ţivota. Pohled právní naproti 

tomu logické pojítko mezi začátkem a koncem ţivota nehledá. Zatímco vznik samostatného 

lidského bytí je v právu definován porodem
57

, jako konec ţivota je nahlíţena smrt mozku
58

. 

Lidský ţivot je sice hoden ochrany (a lze v některých případech říci, ţe je právním řádem i 

chráněn) i před narozením
59

, okamţik jeho vzniku je však judikaturou vymezen aţ porodem. 

Rovněţ skutečnost, ţe fyzická osoba můţe nabýt právní subjektivitu jiţ před svým narozením 

(§ 7 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku) nemění nic na tom, ţe účinnost této fikce je 

vázána na podmínku, ţe dítě se narodí ţivé. Tím lze demonstrovat, ţe i občanské právo vnímá 

porod jako začátek lidského ţivota. 

   Z uvedených soudních rozhodnutí
60

 je patrné, ţe smrt mozku musí být jasně prokazatelná a 

prokázána. Lékaři či biologové by mohli namítat, ţe ani smrt mozku není vţdy jednoznačná, 

protoţe některé shluky buněk přeţívají déle. Z praktického pohledu je však nutno stanovit 

tento moment rychle a co nejpřesněji, zejména pro účely transplantací. Metod jak zjistit, zda 

jiţ mozková smrt nastala, má lékařská věda jistě dostatek. Jednou ze základních metod je 

např. elektroencefalografie, nebo metoda tzv. angiografie, kterou lze zaručeně zjistit, zda do 

                                                 
54

 Kennedy, I., Grubb, A., Principles of Medical Law, Oxsford: Oxsford Univesity Press, 1998, str. 868 

55
 ibidem 

56
 Ibidem. Srovnej Šámal, P., Púry, F., Rizman, S., Trestní zákon, Komentář, II. Díl, 6. Doplněné a přepracované 

vydání, Praha: C.H. Beck, 2004, str. 1298: „podle platné české úpravy vymezení okamžiku smrti a metoda jeho 

zjištění je výlučně věcí lékařské vědy“. 

57
 Rt 43/2006, NS sp.zn. 11 Tdo 879/2007 

58
 Rt 41/1976 (str.211), Rt 16/1986 (str. 70) 

59
 Čl. 6 odst. 1 usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. (Listina základních práv a svobod) 

60
 Viz téţ Šámal, P., Púry, F., Rizman, S., Trestní zákon, Komentář, II. Díl, 6. Doplněné a přepracované vydání, 

Praha: C.H. Beck, 2004, str. 1297, 1298 
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mozku ještě proudí krev. Prokáţe-li angiografie dvakrát s odstupem půl hodiny, ţe se cévy 

v mozku vůbec neplní, je konstatována smrt. Jinou metodou, vyuţitelnou především v případě 

nedostupnosti angiografie je zkouška tzv. Tonelliho příznaku.
61

 Všechny tyto metody jsou 

zpravidla popsány v metodických pokynech, standardech či doporučených postupech různých 

organizací. K jejich závaznosti se vyjádřil Nejvyšší soud v usnesení, které je rozebráno vý-

še
62

.  

   Podstatným zjištěním v historickém vývoji tak je, ţe nepostačuje zástava oběhu (činnosti 

srdce) a dechu, aby mohl být člověk shledán mrtvým. Nepokusí-li se lékař o znovuobnovení 

srdeční činnosti a dechu, ač si nemůţe být plně jist mozkovou smrtí, vystavuje se právním 

postihům. Tyto budou popsány níţe v této kapitole. Konkrétní rozhodnutí ale nebude zpravi-

dla jednoduché, zejména v případech mimo zdravotnická zařízení. Připojí-li se k nezahájení 

kardiopulmonální resuscitace navíc několik nedostatků ve vedení zdravotnické dokumentace, 

pocit nátlaku ze přítomnosti rodinných příslušníků pacienta / zesnulého a sloţitost posouzení 

konkrétní situace ex post, má nejvyšší soudní instance skutečně nelehkou úlohu
63

. Jednodušší 

je posouzení porušení zákona v případě, ţe by o stanovení smrti rozhodl někdo jiný neţ lé-

kař
64

. Z vyhlášky MZ o postupu při úmrtí a o pohřebnictví (č. 19/1988 Sb.) plyne, ţe prohlíd-

ku mrtvého mimo zdravotnické zařízení provádí obvodní lékař (§ 2 odst. 2). Ve zdravotnic-

kém zařízení tuto působnost vykonává pověřený lékař (§ 2 odst. 4). Je tedy zřejmé, ţe nikdo 

jiný neţ lékař nemůţe s účinností rozhodnout, ţe daná osoba je mrtvá. Na okraj dodám, ţe 

zmíněná vyhláška není bez aplikačních problémů. Zejména otázky nadřízenosti a podřízenosti 

vedoucích pracovníků a definice „obvodního“ lékaře jsou ve vztahu k ostatním platným práv-

ním předpisům komplikované.  

   Pro didaktické účely se budu dále přidrţovat definice konce ţivota jako okamţiku nezvratné 

smrti mozku. Samotná asystolie či apnoe nemohou být povaţovány za smrt biologickou, ale 

jsou brány jako smrt klinická. Bude proto zpravidla nutno přistoupit k pokusu o jejich odstra-

nění (obnovení činnosti srdce a dechu). Snad pouze pro zajímavost bych poukázal na případ, 

který se stal v roce 1950 v americkém státě Kentucky. Manţelský pár zahynul při neštěstí na 

vlakovém přejezdu. Z různých důvodů bylo nutné určit, který z nich zemřel dříve, nebo ze-

mřeli-li oba ve stejný okamţik. Ţena byla vlakem dekapitována, manţel byl nalezen bez ja-

                                                 
61

 Bouška, I. a kolektiv, Soudní lékařství,Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002, zejména str. 21 a následující.   

62
 Usnesení NSČR ze dne 10.12.2008, sp.zn. 8 Tdo 1421/2008. Rozebráno v kapitole první.  

63
 Viz např. NS sp.zn. 8 Tdo 1421/2008 

64
 I to se v praxi můţe stát  - viz případ popsaný na http://www.novinky.cz/krimi/163556-ridic-sanitky-rozhodl-

ze-zraneny-zemrel-a-od-nehody-odjel.html  

http://www.novinky.cz/krimi/163556-ridic-sanitky-rozhodl-ze-zraneny-zemrel-a-od-nehody-odjel.html
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kýchkoli známek ţivota, ale bez krvácení. Soud rozhodl, ţe ţena zemřela později na základě 

srovnání. Zatímco muţ byl zjevně mrtev, ţena masivně krvácela. Protoţe srdeční činnost a 

dýchání byly v době rozhodování brány jako důkaz ţivota, masivní tepenné krvácení dokazo-

valo, ţe ţenino srdce v momentě smrti muţe ještě tlouklo
65

. Pro úplnost nutno dodat, ţe krite-

rium srdeční činnosti a dýchání bylo postupně opuštěno, zejména po rozhodnutí v kansaské 

kauze United Trust Co. v Pyke z roku 1967. Jiţ v roce 1959 skupina vědců ve Francii popsala 

stav, ve kterém pacient neprojevoval ţádnou zjistitelnou mozkovou aktivitu. Pojmenovali jej 

smrt centrálního nervového systému. I kdyţ se nezabývali otázkou, zda je tato situace shodná 

se smrtí, poslouţila jim jako oprávněný důvod odpojit od pacienta přístroje, který nahrazoval 

jeho srdeční činnost
66

. Definice tzv. „nezvratného komatu“ vypracována ad hoc sestavenou 

komisí na lékařské fakultě Harvardské university z roku 1968
67

 dala základ tomu, čemu se 

dnes říká smrt mozkového kmene, nebo zjednodušeně – mozková smrt
68

. V prostředí britské-

ho common law byla v roce 1976 vypracována zpráva z konference lékařských škol. Byla 

doplněna v roce 1979 a oba tyto dokumenty ještě v současnosti hrají v právu Spojeného krá-

lovství významnou úlohu.  

   Mozkovou (biologickou) smrtí ţivot končí, pacient je shledán mrtvím. Léčba jiţ nepřichází 

v úvahu. Naproti tomu péče je nadále poskytována. Jedná se zejména o formy zacházením 

s tělem zesnulého - příprava na pohřeb, přeprava, pitva či transplantace. Všechny tyto formy 

jsou upraveny v českém právním řádu. Právní vztahy vznikající při takovémto zacházení mo-

hou spadat do práva občanského
69

, ale mají dopad i v jiných právních odvětvích. Příprava těla 

zesnulého a přeprava jsou upraveny v zákoně o pohřebnictví
70

. Zaměřím se spíše na další 

formu nakládání, a sice na pitvu
71

. V českém právním řádu lze v zásadě rozlišovat pitvu soud-

ní a pitvu zdravotní. Soudní pitva je nařizována orgány činnými v trestním řízení z důvodu 

podezření ze spáchaní trestného činu. Postup upravují předpisy trestního práva
72

. Zpravidla 
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 Kennedy, I., Grubb, A., Principles of Medical Law, Oxsford: Oxsford Univesity Press, 1998, str. 869 a litera-

tura tam uvedená 

66
 Jackson, E., Medical Law, Text, Cases and Materials, Oxsford: Oxsford University Press, 2006, str. 696 a násl. 

67
 Pro přesnou citaci viz Jackson, E., op.cit. 

68
 Kennedy, I., Grubb, A., Principles of Medical Law, Oxsford: Oxsford Univesity Press, 1998, str. 869; k rozli-

šování smrti mozkové kůry a mozkového kmene viz případ Quinlan z roku 1976 ze státu New Jersey. 

69
 Především § 15 

70
 Zákon č. 256/2001 Sb., v platném znění, zejm. § 4, § 8 a další 

71
Zpracováno podle  

http://www.epravo.cz/top/clanky/k-problematice-zdarvotni-pitvy-v-ceskem-pravu-23475.html  

72
 § 115 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění 

http://www.epravo.cz/top/clanky/k-problematice-zdarvotni-pitvy-v-ceskem-pravu-23475.html
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bude ustanoven znalec z oboru soudního lékařství
73

 a jeho posudek bude pouţit v případném 

trestním řízení jako důkaz. Náklady této pitvy hradí orgány činné v trestním řízení
74

. Naproti 

tomu pitva zdravotní je upravena sloţitěji. Obecnou úpravu nalézáme v zákoně o péči o zdraví 

lidu (§ 28 a § 28a), konkretizaci pak ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 19/1988 Sb., o 

postupu při úmrtí a pohřebnictví (§ 4 aţ § 8). Podle § 28 zákona o péči o zdraví lidu lze při 

pitvě činit tyto úkony: odnímat části lidských těl (v souladu s § 26 téhoţ zákona, tedy pro lé-

kařské účely a pouze se souhlasem zemřelého), odebírat tkáně dle transplantačního zákona
75

, 

činit úkony stanovené vyhláškou a další úkony stanovené zvláštním právním předpisem (zá-

konem o pohřebnictví). § 28 rovněţ upravuje zásadní pohled na zdravotní pitvu jako takovou. 

Říká totiţ, ţe u zemřelých osob se zpravidla provádí pitva. Zákon tedy výslovně vylučuje 

spekulace o nutnosti souhlasu pacienta s provedení pitvy. Pitva se provádí buď povinně (ex 

lege) nebo na základě rozhodnutí vedoucího zdravotnického zařízení či prohlíţejícího lékaře. 

Písemný souhlas je vyţadován pouze pro odnímání částí lidských těl, jak je uvedeno výše. 

V současné době probíhá veřejná diskuze nad tím, zda je tento přístup správný. Na jedné stra-

ně ulehčuje praxi zdravotnických zařízení, na straně druhé je otázkou, zda plně naplňuje stan-

dardy práv pacientů na rozhodování. Úmluva o lidských právech a biomedicíně
76

 ve svém 

článku 5 definuje obecné pravidlo, ţe „jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno pro-

vést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas“. 

Na první pohled je zřejmé, ţe souhlas je nutný pro všechny zákroky, tedy ne jen o zákroky 

léčebné. Nadto výkladová zpráva výslovně říká, ţe slovo „zákrok“ je chápáno v nejširším 

smyslu (tak jako v článku 4) a nutno říci, ţe zahrnuje všechny zdravotní úkony, především 

zákroky preventivní péče, diagnostiky, léčby, rehabilitace nebo výzkumu
77

. Je nesporné, ţe 

některé důvody obsaţené ve vyhlášce o postupu při úmrtní a pohřebnictví jsou konformní 

s článkem 26 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně. Tento článek připouští, aby některá 

práva či ochranná ustanovení úmluvy byla omezena z důvodů nezbytných v demokratické 

společnosti, v zájmu bezpečnosti veřejnosti, předcházení trestné činnosti, ochrany veřejného 

zdraví nebo ochrany práv a svobod jiných. Problémem však zůstává, ţe Úmluva vyţaduje 
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 Ne však nevyhnutně pouze z tohoto oboru – srovnej Rt 52/1991 

74
 viz téţ Šámal, P., a kol., Trestní řád, Komentář, I. díl, 6. vydání, Praha: C. H. Beck, 2008, str. 993 a odkazy 

tam uvedené   
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 Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů, v platném znění. 
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 Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: 

Úmluva o lidských právech a biomedicíně; uveřejněna pod č. 96/2001 Sb. m. s.  
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 Přeloţeno dle výkladové zprávy http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/164.htm  
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k omezení výslovně formy zákona. Ani po obsahové stránce nelze současné znění vyhlášky 

brát jako zcela konformní. Zejména § 4, který výslovně uvádí, kdy se pitvy provádějí. V od-

stavci 1 je základní vyjmenováno čtyř situací. V odstavci druhém a třetím pak specifikace 

případů, kdy je pitva obligatorní. Odstavec první konkrétně obsahuje tyto případy: a) určení 

základní nemoci, komplikací, příčiny úmrtí a ověření diagnózy a léčebného postupu u osob 

zemřelých ve zdravotnických zařízeních; b) zjištění příčin úmrtí a objasnění dalších, ze zdra-

votního hlediska závaţných, okolností a mechanismu úmrtí osob zemřelých náhlím, neočeká-

vaným, nebo násilným způsobem, včetně sebevraţdy; c) pro vědeckovýzkumné a výukové 

účely; d) při podezření, ţe úmrtí bylo způsobeno trestním činem. Lze říci, ţe pouze důvody 

pod písmeny b) a d) lze uspokojivě přijmout jako souladné. Při širším výkladu by snad situace 

pod písmenem a) mohla být nahlíţena jako ochrana veřejného zdraví. Rozhodně však nelze 

rozšířit výklad o vědeckovýzkumné a výukové účely. Odstavec druhý pak rozvádí důvody 

z písmene a) prvního odstavce tak, ţe pitva se provádí povinně: a) u dětí mrtvě narozených, 

nebo zemřelých do 15 let věku, dále u mladistvých v rozsahu určeném vedoucím zdravotnic-

kého zařízení; b) u ţen, které zemřely v souvislosti s těhotenstvím, potratem, porodem nebo 

šestinedělím; c) u osob, kterým byly aplikovány radioaktivní zářiče, kardiostimulátory nebo 

jiné dále pouţitelné implantované předměty; d) jestliţe z mrtvého těla byl odňat orgán nebo 

tkáň pro transplantaci s výjimkou případů, kdy se provádí pitva podle odstavce 3. Z pohledu 

úmluvy v tomto odstavci lze aplikovat pouze písmeno d), které má zjevně za cíl chránit práva 

a svobody jiných (konkrétně příjemců transplantované tkáně). U ostatních případů se dle mé-

ho jedná spíše o cestu ke zkvalitňování a kontrole poskytované zdravotní péče, neţ o ochranu 

veřejnosti či veřejného zdraví. Jsem proto toho názoru, ţe úprava by se do budoucna měla 

lépe vypořádat s mezinárodními právními závazky
78

.  Doplním ještě, ţe v současné době ve 

většině případů o pitvě rozhoduje lékař. De lege ferenda by jistě bylo záhodno, aby tato roz-

hodovací pravomoc přešla na pacienta v době jeho ţivota, případně na jím určeného zástupce. 

Na rozdíl od pitev, je úprava transplantací upravena v novějším zákoně, který byl přijat jiţ za 

závaznosti Úmluvy o biomedicíně
79

. Tento zákon nahradil nevyhovující úpravu presumpce 

souhlasu s posmrtným odběrem zakotvené ve vyhlášce o postupu při úmrtí a o pohřebnictví a 

ve směrnici Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 24/1997 Věst. MZ ČSR o mimořádném odní-

mání tkání a orgánů z těl mrtvých. Rozsah a sloţitost úpravy by si jistě zaslouţili podrobnější 

rozbor. V této práci však nemohu věnovat tomuto tématu dostatečný prostor. Zmíním tedy 

                                                 
78

 Odstavec 3 zmiňovaného § 4 nebude rozebírán, nakolik je nekonfliktní v souvislosti s daným tématem 
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pouze, ţe mám za to, ţe je souladný s Úmluvou o biomedicíně a lze jej nazvat moderním i 

přes to, ţe Česká republika nepodepsala dodatkový protokol o transplantacích orgánů a tkání 

lidského původu
80

. Vraťme se však obecně k pojmu ukončení léčby v souvislosti s transplan-

tací. Právě transplantace orgánů a tkání, jak je vymezena v § 2 písmeno j) transplantačního 

zákona, je dobrým příkladem toho, jak je v praxi důleţité vymezit moment smrti. Dle toho 

zákona je odběr orgánů a tkání zásadně jednodušší od zesnulých, neţ od ţivých. Z lékařského 

pohledu je však doba pouţitelnosti orgánů a tkání značně omezena. Otázka, kdy nastala smrt, 

je tedy pro praxi velice podstatná. Kaţdé zaváhání či nejasnost v právu, můţe způsobit nepří-

jemné následky v praxi. Právě proto, by se odborná veřejnost měla přesným vymezením oka-

mţiku smrti zabývat
81

. Etickým aspektem celé této věci je však téţ ochrana pacientů. Není 

moţné „dát předost“ příjemci před dárcem. Kaţdý pacient musí být před transplantací shledán 

mrtvým
82

. Pacient musí mít absolutní jistotu, ţe jeho lékař se nestane jeho katem
83

. Smrtí jed-

noho pacienta, která nastala odumřením mozkových buněk, končí jeho léčba. Orgány a tkáně 

z těla mrtvého lze však dále vyuţít v léčbě jiných. Definováním smrti jako smrti mozku tedy 

nestanovíme pouze okamţik konce ţivota, dáváme tím zároveň najevo, která část člověka je 

podstatná pro vymezení jeho existence. I kdyby teoreticky byly některé orgány schopny čin-

nosti bez existence mozku, je moţné s nimi nakládat v prospěch dalších pacientů. A sice prá-

vě proto, ţe existence člověka je v našem současném prostředí (právním i etickém) spojována 

právě s bazální funkcí jeho mozkových buněk. 

   Tím jsme v zásadě vyčerpali problematiku ukončení léčby. Nyní bude následovat rozbor 

procesu, který samotnému ukončení předchází, a sice ukončování léčby.  

   Ukončování léčby je časově ohraničený proces. Je součástí procesu léčby, jeho poslední 

fází. Dá se říci, ţe celá léčba od počátku směřuje k jejímu ukončení, avšak takovýmto závě-

rem bychom úplně setřeli rozdíl mezi rozhodováním v jejím průběhu a samotném závěru. 

Domnívám se, ţe proces ukončování léčby, jako poslední fáze procesu léčby, má svá specifi-

ka. A právě tato specifika stojí za prozkoumání. 
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Bliţší informace o něm lze nalézt zde: 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=186&CM=8&CL=ENG  
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V prostředí britského práva viz Jackson, E. - Medical Law, Text, Cases and Materials; Oxford: Oxford 

University Press, 2006, str. 696 a násl. 
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Netýká se samozřejmě transplantací prováděných ex vivo, tedy ze ţivých. 

83
Ibidem, dle Jonas, H., - Philosophical Essays: From Ancient Creed to Technological Man. New Jersey: Prentice 

Hall Englewood Cliffs, 1974, str. 131. 
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   Víme-li, ţe léčba končí vyléčením nebo smrtí, je zřejmé, ţe ukončování léčby bude rozho-

dováním o vyléčení nebo o smrti. Úmyslné vedení léčby k vyléčení, rozhodování o způsobech 

jakým se k vyléčení léčeného dospěje, jsou v zásadě základními rozhodovacími momenty 

vztahu léčeného a léčícího. Této problematice vévodí institut informovaného souhlasu, pomo-

cí kterého pacient rozhoduje v zákonné míře (redukované praxí) o svém léčení. A tím i o cestě 

ke svému vyléčení. Institutu informovaného souhlasu a spolupráci pacienta na vyléčení je 

věnována i v České republice dostatečná pozornost laické i odborné veřejnosti. Já se zaměřím 

především na proces ukončování léčby, který od počátku úmyslně nesměřuje k vyléčení, ale 

ke smrti. Představme si to ne jako oddělené rozhodování, ale jako jeden z aspektů spolupráce 

léčeného na rozhodování. Jedna větev je směřována k vyléčení a druhá ke smrti. Někdy pře-

vaţuje jedna, někdy druhá a v některých případech se jedna z nich vůbec neprojeví. Mnohé 

aspekty jsou oběma větvím společné. Na druhou stranu mezi nimi existují více či méně 

oprávněné rozdíly.  

   Jak je napsáno v úvodu této kapitoly – pro definici procesu ukončování léčby je nutno po-

psat druhy, způsoby a subjekty rozhodování. Řekněme, ţe druhy ukončování léčby jsme vy-

mezili podle cíle, ke kterému směřují (vyléčení, smrt). Způsob ukončování úzce souvisí se 

subjekty, které o něm rozhodují. Jako základní dva způsoby bych vymezil ukončování s vůlí 

na straně léčeného a ukončování s vůlí na straně léčícího. Vysvětlení – je-li proces ukončová-

ní léčby řízen vůlí na straně léčeného (tedy léčeným, jeho zákonným či smluvním zástupcem) 

nebo zda je proces ukončování léčby řízen vůlí léčícího (tedy zdravotnického zařízení, ošetřu-

jícího lékaře nebo státu). Posledním znakem jsou subjekty rozhodování. Na straně léčeného 

jimi jsou především samotný léčený, pak zákonný zástupce a v české praxi nerespektovaný 

zástupce na základě plné moci (smluvní zástupce). Na straně léčícího pak jsou ošetřující lékař 

(jako odborník medicíny), zdravotnické zařízení nebo stát (jako subjekt prosazující veřejný 

zájem na zdraví obyvatelstva, nahrazující vůli léčeného z moci úřední).  

   Proces ukončování léčby je dynamický a těţko teoreticky uchopitelný. Pro právo by mělo 

být nejdůleţitější stanovení řízení tohoto procesu. A řízení zde představuje právě ono právo 

v tomto procesu rozhodovat. Proto se můţe zdát, ţe pojednání o ukončování léčby se překrý-

vá s pojednáním o rozhodování. 

   Po vymezení druhů ukončování podle cíle, přistoupím nyní k opisu způsobů. Začněme v 

souladu s etickými kořeny naší společnosti rozhodováním jedince, kterého se ukončování 

léčby týká. Ukončování léčby s vůlí na straně léčeného vyţaduje dodrţení několika základ-

ních pravidel. Prvním z nich je respekt k právu na sebeurčení. Základem moţnosti léčeného 

rozhodovat o své léčbě (a tím i o jejím ukončování) je právo rozhodovat o sobě. Korektivem 
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je pouze totéţ právo jiných subjektů, ať uţ se demonstruje jakkoli. Například ekonomickou 

únosností a stanovením mezí hrazené zdravotní péče. Má-li čerpat jeden pacient neefektivní, 

marnou, neověřenou, nevědeckou atd. léčbu odčerpává tím z prostředků veřejného zdravotní-

ho pojištění prostředky v takové míře, ţe tím ohroţuje právo jiných rozhodovat o své léčbě. 

Nelze připustit omezování práva léčeného na sebeurčení zájmem společnosti. Vţdy musí být 

nalezen zájem konkrétního jednotlivce, který má být ohroţen. A chráněn pak bude zájem to-

hoto individua, nikoli společnosti
84

. Nemůţe proto, dle mého, obstát argument zájmu společ-

nosti v otázkách zastoupení při rozhodování v procesu léčby (nejen jejího ukončování). Dru-

hým podstatným znakem je informovanost. Subjekty rozhodující v tomto způsobu ukončování 

léčby zpravidla nemají lékařské vzdělání. Proto musí být zaručena jejich informovanost. Kaţ-

dý z těchto subjektů musí být poučen, musí mít moţnost se ptát, získávat doplňující informa-

ce, opozitní názory (konečně tak, jak o tom píše odborná literatura pojednávající o informo-

vaném souhlasu). K poţadavku na informovanost patří i nutnost respektu k rozhodujícímu. 

Nelze připustit, aby na něj byl vytvářen jakýkoli nátlak, přenášena psychická tíha odpověd-

nosti za provedení zákroku a podobně (např. formou ultimata kdyţ spěch není z medicínského 

pohledu namístě – „rozhodněte se hned, protoţe doktor na vás nemá celý den“). Tento poţa-

davek je horkým favoritem především v rozhodování o ukončování léčby, které směřuje ke 

smrti. Právě tam se často rozhodující nebude muset vyjadřovat v řádu minut, ale jeho rozhod-

nutí bude činěno pro futuro.  

   Druhou kategorií způsobů ukončování léčby je ukončování s vůlí na straně léčícího. Zde 

nenajdeme právo na sebeurčení ve vztahu k rozhodujícímu. Naopak ten je zde ex lege posta-

ven do role ochránce práv jiných subjektů – ať uţ je to léčený, o kterém se rozhoduje, nebo 

kdokoli jiný. Ani zde nesmíme zapomínat, ţe rozhodující nejedná v zájmu bezejmenné veřej-

nosti, společnosti nebo snad dokonce lidu. Musí mýt na paměti odůvodněnou ochranu urči-

tých či určitelných osob. Zpravidla není problém v situacích, ve kterých dnes česká legislativa 

předpokládá rozhodování léčícího tuto individuální ochranu dovodit
85

. Znak informovanosti v 

rozhodování částečně ustupuje do pozadí, protoţe lze předpokládat, ţe léčící má všechny do-

stupné informace. Činí-li rozhodnutí jiný subjekt na straně léčeného, který nemá tyto znalosti, 

lze od něj jistě spravedlivě poţadovat doplnění si informací vlastními silami. Všechny tyto 

subjekty totiţ na rozdíl od subjektů na straně léčeného budou disponovat prostředky, které jim 

                                                 
84

 Protoţe: „Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy.“ Úmluva o lidských 

právech a biomedicíně, čl. 2. 

 

85
 Problém nastává především u zákroků, o kterých nebyl léčený schopen souhlasit. 
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tuto činnost usnadňují. Je jen na nich, aby je patřičně vyuţily. Poslední poţadavek na respekt 

k rozhodujícímu se zde zmenšuje. Nemůţeme jej však vyřadit úplně. Právě z důvodu lepší 

informovanosti by mělo být rozhodování těchto subjektů promptnější. Avšak nikoli na úkor 

kvality. Navíc se objevuje oprávněný poţadavek, aby všechna tato rozhodnutí byla odůvodni-

telná. Nejen medicínsky, ale rovněţ právně, eticky, logicky a v poslední řadě téţ ekonomicky.    

Problém nastává v případě, ţe se střetnou tyto dva způsoby ukončování léčby. Je zřejmé, ţe 

jejich souběh je těţko myslitelný. Přednost musí mít způsob, ve kterém rozhoduje strana léče-

ného. Proto, dle mého názoru, je namístě dávat přednost zmocněnci léčeného před rozhodnu-

tím lékaře. Jsem si vědom rozpornosti názorů na tuto problematiku mezi odbornou veřejnos-

tí
86

. Pokusím se nyní osvětlit základní argumenty pro i proti. Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně v článku 6 definuje základní pravidla ochrany osob, které nejsou schopny dát 

souhlas se zákrokem, který má být na nich vykonán. Odstavec první chrání osoby neschopné 

dát souhlas s výzkumem nebo s odebráním orgánu či tkáně. Odstavec druhý chrání osoby ne-

zletilé, a to tak, ţe vyţaduje souhlas zákonného zástupce, úřední osoby nebo jiné osoby či 

orgánu zmocněného k tomu zákonem. Lze říci, ţe toto ustanovení se v české praxi jiţ vţilo a 

je respektováno, ačkoli kvalitnější a jednotnější úprava by byla k prospěchu. Problematickým 

a v praxi těţko realizovatelným je odstavec třetí. Není-li moţno získat souhlas od léčené do-

spělé osoby, musí za něj souhlas vyslovit jeho zákonný zástupce
87

 nebo orgán, osoba či insti-

tuce zmocněna zákonem. Tedy zástupný souhlas má udělit ten, o němţ to zákon předpokládá. 

V současné úpravě v ČR nenalezneme úpravu váţící se k tomuto ustanovení. Zákon o péči o 

zdraví lidu v § 23 neřeší udílení samotného souhlasu. Poměrně kasuisticky zevrubně upravuje 

informování pacienta (§ 67a a následující). O tom nejdůleţitějším, a sice o rozhodování čili 

udělení souhlasu, se však nevyjadřuje. Jediná věta: „Vyšetřovací a léčebné výkony se prová-

dějí pouze se souhlasem nemocného, nebo lze-li tento souhlas předpokládat“, nenaplňuje zda-

leka poţadavky Úmluvy. Moţnost předpokládat souhlas není přiřknuta konkrétní osobě. Ne-

můţeme tedy za tím hledat zákonné oprávnění ošetřujícího lékaře. Pokusme se najít onoho 

zástupce dle úmluvy jinde v českém právu. Začněme zákonným zástupcem. Podle § 26 ob-

                                                 
86

 Na symposiu na téma Pokyny Do Not Resuscitate v klinické praxi, které se konalo 27. 11. 2009 na Právnické 

fakultě UK v Praze, v diskuzi opakovaně zazněly názory, ţe zástupné udílení souhlasu (u zástupců na základě 

plné moci) moţné není.  

87
 V anglickém znění „his or her representative“. Slovo „representative“ je spíše ekvivalentem zástupce, neţli 

zákonný zástupce („legal representative“). Srovnej např. Kalina, M. a kol., Odborný slovník anglicko-český 

z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní, 3. Rozšířené vydání, Praha: Linde, 2001, str. 768. Naproti 

tomu výkladový zpráva k Úmluvě v anglickém znění, v bodě 45. mluví právě o „legal representative“.  
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čanského zákoníku zastupují v právních úkonech osoby k těmto úkonům nezpůsobilé jejich 

zákonní zástupci. Podle článku 6 odstavec 2 Úmluvy nemůţe být zákrok na nezpůsobilé ne-

zletilé osobě proveden bez souhlasu zákonného zástupce nebo dalších uvedených osob. Zá-

konným zástupcem dítěte je jeho rodič
88

. Zákonným zástupcem manţela je druhý manţel
89

. 

Toto zákonné zastoupení je však omezeno pouze na běţné záleţitosti zastupovaného. Je otáz-

kou zda lze některé léčebné úkony povaţovat za běţné záleţitosti a zda by zdravotnické zaří-

zení bylo ochotno připustit zástupný souhlas druhého manţela v těchto případech. Domnívám 

se, ţe zařízení by se spíše přiklánělo k uţšímu výkladu pojmu „běţné záleţitosti“ a takovýto 

souhlas by odmítlo. Je spíše na společenskou diskuzi, zda by to bylo v souladu s právem. Dle 

§ 27 občanského zákoníku je zákonným zástupcem fyzické osoby zbavené způsobilosti 

k právním úkonům soudem ustanovený opatrovník. Opatrovník pak můţe být zřejmě ustano-

ven i pacientovi neschopnému dát souhlas se zákrokem z důvodu pokročilé nemoci nebo ko-

matu, aniţ by musel být zbaven způsobilosti k právním úkonům, jelikoţ se jedná o váţný dů-

vod ve smyslu § 29 věta druhá občanského zákoníku. Opatrovníka určí soud v opatrovnickém 

řízení (§ 192 občanského soudního řádu
90

). Nevýhodou je zdlouhavost procesu určování opat-

rovníka a malá vůle zdravotnických zařízení toto řízení podstupovat. Proto se spíše přiklánějí 

k praxi aplikace stavu nouze, tak jak je popsán v článku 8 Úmluvy o lidských právech a bio-

medicíně
91

. Dle mého tento postup není správný. Stav nouze by měl být ultima ratio při roz-

hodování a měl by zůstat vyhrazen opravdu pro neodkladné situace
92

. Přednost by měl mít 

jakýkoli souhlas pro futuro, nebo zástupný souhlas
93

. Kde však zástupce, který by splňoval 

                                                 
88

 Má-li rodičovskou zodpovědnost v poţadovaném rozsahu. § 31 odst. 1 písm. b). Zde je moţné se rovněţ za-

myslet, zda odstavec 3. tohoto paragrafu je v souladu s § 9 občanského zákoníku a čl 6 odst. 2 Úmluvy.  

89
 § 21 zákona o rodině 

90
 Zákon č. 99/1963 Sb., v platném znění 

91
 „Pokud v situacích nouze nelze získat příslušný souhlas, jakýkoliv nutný lékařský zákrok lze provést okamţi-

tě, pokud je nezbytný pro prospěch zdraví dotyčné osoby.“ 

92
 Je s politováním, ţe odborná literatura se nejen nezabývá zástupným souhlasem, ale navíc kaţdou situaci, kdy 

není moţné získat souhlas pacienta, vykládá jako stav nouze. Srovnej např. Šustek, P., Holčapek T. - Informova-

ný souhlas: teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví, ASPI, Praha 2007,str. 126. Dalším příkla-

dem budiţ Hškovcová, H., Informovaný souhlas, proč a jak?, Praha: Galén, 2007, str. 33, kde se uvádí, ţe nepa-

nuje ţádný rozpor mezi českými zákony, praxí a Úmluvou o biomedicíně v otázkách informovaného souhlasu 

osob omezených či zbavených způsobilosti k právním úkonům. Rozdílně pak viz. Mach, J., Medicína a právo, 

C.H.Beck, Praha 2006, str. 40 a následující, které otázku řeší podrobněji i kdyţ nikoli úplně detailně.     

93
 Rovněţ proto, aby v případě sporu mohlo zdravotnické zařízení pouţít vůli pacienta či zástupce jako argument 

pro příklon k tomu či onomu postupu. 
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poţadavky Úmluvy najít? Víme, ţe zákonný zástupce v českém právu moţný je. Co další 

subjekty? Ţádný orgán, osoba ani instituce dnes není zákonem zmocněna obecně
94

 vyslovit 

zástupní souhlas s provedením výkonu
95

. Co však obecné zmocnění k provedení jakéhokoli 

právního úkonu za zastoupeného? To přece nalézáme v ustanovení § 31 občanského zákoní-

ku, v úpravě plné moci. Nedostáváme se však příliš daleko? Domnívám se, ţe spor stojí na 

výkladu Úmluvy. Je-li vykládána striktně, musíme vyţadovat konkrétní zákonné zmocnění 

k provádění zástupného souhlasu. Zákonný zástupce je k němu zmocněn samotnou Úmluvou. 

Ostatní má zmocnit zákon. Ten tak expresis verbis nečiní, a tudíţ lze říci, ţe jiné zastoupení 

v této věci moţné není. Dle mého však tento výklad svazuje právo pacienta na sebeurčení 

přepjatým právním formalismem. Nesmíme zapomínat, ţe tam, kde nelze pouţít konkrétní 

ustanovení zákona, máme moţnost aplikovat ustanovení obecná. Není přece ţádoucí, aby 

právní úprava byla kasuistická a pokrývala veškeré společenské vztahy! Nadto připomeňme, 

ţe vztah léčeného a léčícího spadá do práva občanského. A jako takový se musí řídit zásadou 

čl. 2 odstavec 3 Listiny základních práv a svobod, ţe kaţdý můţe činit, co není zákonem za-

kázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Tyto řádky nemají být útokem na 

odpůrce zástupného souhlasu. Jsou zoufalým voláním po zkvalitnění právní úpravy. Nechce-

me-li připustit pouţití obecné plné moci k rozhodování v oblasti péče o zdraví, je namístě 

zavézt výjimku z obecného pravidla. Nelze jednoduše tvrdit, ţe to, co zákon výslovně neu-

moţňuje, zkrátka neexistuje. 

                                                 
94

 Zástupný souhlas, nebo spíše rozhodnutí o provedení zákroku můţe učinit ošetřující lékař v případě, ţe zákon-

ný zástupci dítěte nebo opatrovník osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům, odmítají souhlas s ţivot za-

chraňujícím vyšetřovacím či léčebným zákrokem, § 23 odst. 3 zákona o péči o zdraví lidu. Jedná se však spíše o 

výjimečnou situaci neţ o obecnou úpravu.   
95

 Pouze § 24 zákona o péči o zdraví lidu se tomuto zmocnění jaksi blíţí. Svou nadějnou pozici však ztrácí tím, 

ţe soud je pouze informován. Není oprávněn určit zástupce, který by o souhlasu (ergo o léčbě) rozhodl. Ze znění 

§ 23 odstavec 4., téhoţ zákona se zdá, ţe o léčbě jiţ bylo rozhodnuto. Kým a na základě čeho jiţ zákon neříká. 

Lze se jen domnívat, ţe rozhodne zdravotnické zařízení, které bez souhlasu nemocného provedlo dané výkony 

nebo jej převzalo do ústavní péče. Nakolik se zde jedná o postupu bez vůle pacienta, na úseku ochrany veřejného 

zdraví, lze se domnívat, ţe jde o vyuţití státní moci. A ta by měla být uplatněna jen v souladu s čl. 2 odst. 3 

Ústavy. Pouţití ustanovení § 191a a následující občanského soudního řádu zde rovněţ neposkytuje poţadovanou 

míru právní úpravy, nakolik soud rozhoduje o přípustnosti převzetí, nikoli o jednotlivých úkonech. Neposkytuje 

tedy zástupný souhlas ve smyslu Úmluvy, pouze vyuţívá státní donucení k izolaci léčeného.  
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   Správně však podotkl Mgr. Radek Policar ve zmíněné diskuzi na symposiu o pokynech 

DNR, ač v jiné souvislosti, ţe právo je nutno aplikovat a vykládat ve společnosti. Je-li společ-

nost proti rozšíření zástupných souhlasů, nelze to zřejmě překlenout právním výkladem.  

Záměrně jsem se neopíral o argumenty nezadatelnosti a nezcizitelnosti základních práv. Jed-

nak proto, ţe se domnívám, ţe právo na ţivot a zdraví musíme oddělovat od práva o nich roz-

hodovat. A zároveň si myslím, ţe právo rozhodovat o své léčbě v sobě inherentně skrývá 

moţnost toto rozhodování na někoho delegovat. Celkově však argument nemoţnosti přesunu 

rozhodování ztrácí význam v momentě, kdy dospějeme ke srovnání se zahraničím. Chceme 

tvrdit, ţe chráníme základní práva lépe neţ jiné státy pouze proto, ţe neumoţníme zástupný 

souhlas? Nebo je to jen proto, ţe cítíme, ţe by tato oblast měla být lépe chráněna a není. Neří-

kejme však, ţe zástupné souhlasy plnomocníků nejsou moţné. Spíše diskutujme o tom, zda je 

to dobře a co s tím uděláme…
96

  

   Doplním snad ještě, ţe to, co je zde uvedeno o zástupných souhlasech, které se vztahují k 

tomu druhu ukončování léčby, jeţ směřuje k vyléčení, je moţno aplikovat i na nesouhlas, kte-

rý je základním rozhodovacím nástrojem při ukončování léčby, je-li směřováno ke smrti. 

Současná právní úprava v České republice totiţ neobsahuje ţádné ustanovení, které by odli-

šovalo rozhodování o poskytnutí a neposkytnutí léčebné péče.  

   Rozebrali-li jsme druhy, způsoby a subjekty působící při ukončování léčby, můţeme přikro-

čit k popisu základních institutů, se kterými se lze v procesu ukončování léčby setkat.   

Rozhodování můţe probíhat ve dvou časových rovinách. Podle délky doby před zákrokem 

můţeme rozdělit dokumenty stvrzující vůli pacienta do budoucna nebo k blízkému zákroku. 

Takovéto dělení je čistě teoretické, protoţe zajisté mohou nastat případy, kdy pacient bude 

chtít vyslovit souhlas (či nesouhlas) s poskytnutím léčebné zdravotní péče s větším časovým 

odstupem, a přesto se bude vyjadřovat k úplně konkrétnímu, naprosto určitému zákroku. Pro 

zjednodušení však můţeme říct, ţe vyjadřuje-li léčený (nebo potencionální léčený) svou vůli 

směrem k zákroku, o kterém není jisté, zda a kdy proběhne, jedná se o předem vyslovené přá-

ní (tzv. advance directive
97

). Vyjadřuje-li léčený svou vůli směrem k zákroku, u kterého je 

jisté, nebo alespoň velmi pravděpodobné, ţe proběhne a kdy se tak stane, nutno jej povaţovat 

za informovaný souhlas (tzv. informed consent). Zásadní rozdíl mezi těmito fundamentálními 

instituty medicínského práva je především ve vědomosti, ţe zákrok bude proveden.  

                                                 
96

 Viz kapitolu V. Úvahy de lege ferenda. 

97
 V zahraniční literatuře se lze setkat i s termínem advanced directives. Rozdíl v označení nemá faktický vliv. 
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   Nad oběma těmito nástroji pro vyjádření vůle pacienta existuje další – living will. Ten lze 

dle zahraničních zkušeností povaţovat za pacientem určená pravidla, podle kterých se má o 

jeho léčbě rozhodnout v případě, ţe tak nebude moci učinit sám. Ba co víc, living will se ne-

musí vztahovat pouze na poskytování péče. Můţeme tvrdit, ţe jak předem vyslovené přání, 

tak informovaný souhlas jsou podkategoriemi living will
98

. Living will však není jen katego-

rií, je i konkrétním dokumentem. V tomto odkazu vůle můţe pacient ţádat v podstatě o coko-

li. Domnívám se, ţe ať uţ má za léčeného o jeho léčbě rozhodnout kdokoli, zajisté uvítá vý-

kladovou pomůcku. Má-li zástupce rozhodovat v nejlepším zájmu zastoupeného
99

, jistě mu 

pomůţe znalost toho, co samotný zastoupený povaţuje za svůj nejlepší zájem. Předem vyslo-

vené přání a informovaný souhlas se pak na rozdíl od obecného odkazu vůle týkají pouze po-

skytnutí léčby. Jiţ ze samotného označení „advance directive“, doslovně „direktiva 

v předstihu“ plyne, ţe by měla být závazná. Je tomu tak skutečně? Čl. 9 Úmluvy hovoří o 

předem vyslovených přáních („previously expressed wishes“). Je otázkou, zda se tím přiklání 

spíše k institutu living will (jako nezávazného) nebo advance directive (jako závazného) způ-

sobu vyslovení vůle. Domnívám se, ţe je namístě je přirovnat k advance directives. Proč? 

Odpověď lze nalézt ve znění ustanovení čl. 9., jak jej vyloţil Mgr. Radek Policar na symposiu 

o DNR
100

: „Jedná se o slova „bude brán zřetel“ (v anglické verzi „shall be taken into ac-

count“). Slova atypická pro právní předpis. Právní teorie zná tzv. mody (modality) normativ-

nosti – objektivní (příkat, zákaz, dovolení) a subjektivní (oprávnění, povinnost)
101

. Který mo-

dus je však pouţit v citovaném čl. 9? Mám za to, ţe se jedná o příkaz, který však ve svých 

důsledcích nemusí být absolutní. Má-li lékař brát zřetel na určité, pacientem dříve vyslovené 

přání, znamená to, ţe kdyţ činí své rozhodnutí, zda u pacienta provede určitý zdravotní výkon 

či nikoli, je povinen přihlédnout k tomuto přání.
102

 To znamená, ţe sice můţe v konečném 

důsledku toto přání nerespektovat, ale jen za podmínky, ţe převáţí jiná, důleţitější, z právního 

                                                 
98

 Pro zjednodušení si jej dovolím přeloţit jako „odkaz vůle“, kterým pacient dává všem, kdo s tímto dokumen-

tem přijdou do kontaktu informaci (odkazuje jim), jaká je jeho vůle. Co by si přál, proč a jak.   

99
 Jak mimo jiné implicitně vyplívá z čl. 6 odst. 5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně – je-li moţné odvo-

lat zástupný souhlas jen v nejlepším zájmu léčeného, tím spíše je nutno šetřit jeho nejlepší zájem při jeho udílení. 

Shodně viz bod 44. Výkladové zprávy k Úmluvě (Explanatory report). 

100
 Symposium na téma Pokyny Do Not Resuscitate v klinické praxi, které se konalo 27. 11. 2009 na Právnické 

fakultě UK v Praze 

101
 Gerloch, A.: Teorie práva. 4., upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 31. 

102
 Shodně vysvětluje vazbu „take st into account“ LONGMAN Dictionary of Contemporary English. New Edi-

tion for Advanced Learners. 5. vydání. Harlow: Pearson Education Limited, 2009, s. 11. Vysvětlení zní: „to 

consider or include particular facts or details when making a decision or judgment about something“. 
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hlediska relevantní skutečnost.“ Předem vyslovená přání jsou tedy v zásadě závazná i 

v českém prostředí, ač zdravotnická praxe v těchto otázkách není zcela sourodá.  

   Jinak je tomu u informovaného souhlasu. Ten je jako ad hoc rozhodnutí o konkrétním zá-

kroku na těle léčeného praxí jiţ poměrně úspěšně akceptován. Odbornou literaturu o informo-

vaném souhlasu lze zásadně povaţovat za dobrou, zaměřím se tedy na otázky související s 

ukončováním léčby. Pro ukončování léčby je podstatné, ţe úprava i teorie informovaného 

souhlasu můţe být aplikována na institut tzv. negativního reverzu
103

. Jedná se o jakýsi infor-

movaný nesouhlas, který je pro zvýšení právní jistoty na straně léčícího obligatorně písemný. 

Negativní revers při ukončování léčby bude poměrně častým institutem. Léčený se jednoduše 

rozhodne, ţe si jiţ nepřeje být léčen. A tím jeho léčba končí (buď relativně, nebo absolutně).  

   Hranice mezi negativním reversem a předem vysloveným přáním nebýt léčen je někdy veli-

ce tenká. Obecně však můţeme říct, ţe o negativní revers půjde v případech, kdy je zde aktu-

ální potřeba provedení určitého výkonu. Naproti tomu předem vyslovené přání se sice můţe 

týkat konkrétního výkonu, o kterém dokonce moţná léčený ví, ţe nastane, avšak není zde 

zatím jeho aktuální potřeba. Abych tyto teoretické úvahy uvedl do reality, budu dále demon-

strovat právní odpovědnost na pokynech Do Not Resuscitate (neresuscitovat, DNR). Takový-

to pokyn můţe vzejít ze strany léčeného i léčícího, a to v jakékoli formě – nezávazného odka-

zu vůle, předem vysloveného přání nebo negativního reversu. Přednost by samozřejmě měla 

mít vůle ze strany léčeného. Ta bude mít formu nezávazného odkazu vůle nebo závazného 

předem vysloveného přání, které učiní přímo léčený, nebo by mohla mít formu negativního 

reversu některého z jeho zástupců. Zástupné pokyny DNR jsou však přinejmenším sporné, jak 

po stránce právní, tak po stránce etické. Vyslovení pokynu „neresuscitovat“ ze strany léčícího 

je pak vedeno především povinností poskytovat zdravotní péči v souladu se současnými do-

stupnými poznatky lékařské vědy
104

.  Šíře lze poţadovat postup tzv. lege artis
105

.  

   Abych osvětlil právní důsledky respektování pokynů DNR v současné právní situaci, bude 

další pasáţ této kapitoly věnována problematice nezahájení kardiopulmonární resuscitace. 

Tento text byl pouţit jako studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) v roce 2008. Nako-

lik pravidla umoţňují, aby se tato práce stala základem diplomové práce, rozhodl jsem se tak 

učinit i já. Pro překlenutí drobných nepřesností a aktualizaci některých dat však bylo do textu 

zasahováno, není proto s prací z roku 2008 úplně totoţný. 

                                                 
103

 § 23 odst. 2 poslední věta, zákona o péči o zdraví lidu.  

104
 § 11 odst. 1 zákona o péči o zdraví lidu.  

105
 Viz kapitola I. Obecné vymezení. 
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   Začněme tím, co je to vlastně resuscitace? 

   Resuscitace. Snad jeden z největších objevů lékařské vědy všech dob. Kříšení, znovuprobu-

zení k ţivotu, oţivování umírajících.
106

 V roce 1960 doktoři Kouwenhoven, Jude a Knicker-

bocker zavedli postup zvaný zevní srdeční masáţ (později KPR – kardiopulmonární resuscita-

ce). Z jejich prvních dvaceti pacientů byli všichni úspěšně oţiveni a čtrnáct z nich bylo po 

dalších deseti měsících stále naţivu bez poškození centrálního nervového systému. „Všechno 

co potřebujete, jsou dvě ruce,“ říkají autoři ve své práci
107

. Zpočátku se tato technika pouţíva-

la u pacientů, u kterých důvodem srdeční zástavy nebyla chronická nemoc. I přes masivní 

rozšíření výuky KPR mezi lékaře, sestry, záchranáře i veřejnost, se nepodařilo míru úspěšnos-

ti aplikovat na nemocniční pacienty. Dnes literatura uvádí, ţe úspěšnost resuscitace se pohy-

buje mezi nulou aţ dvaceti procenty, v závislosti na příčině srdeční zástavy.
108

 Nedlouho po 

rozšíření se KPR stala takřka povinnou pro veškerý lékařský personál i pro laiky. Zahraniční 

systémy zdravotní péče i zdravotnického práva našly způsob jak zamezit tomu, aby se o re-

suscitaci usilovalo vţdy. Bylo nasnadě, ţe je nutné umoţnit nevyuţití resuscitace u pacientů, 

u kterých to nemá smysl. Z lidského i lékařského hlediska. První z otázek, které bylo nutno 

vyřešit, byla otázka rozhodnutí. Rozepře se tedy změřily na to, zda budou rozhodovat pacienti 

a jimi ustanovení zástupci, či lékaři. V USA se vývoj přikláněl k první variantě, ve Velké Bri-

tánii spíše k té druhé.
109

  K tomuto rozvoji ale na území Československa nedošlo. Instituty 

informovaného souhlasu a předem vyslovených přání pacienta se do Českého a Slovenského 

právního řádu dostaly aţ o téměř čtyřicet let později, skrze dokument Rady Evropy - Úmluvu 

na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medi-

cíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně (dále jen „Úmluva“)
110

. Jen před několika 

roky tedy začala širší otevřená veřejná diskuze o právech pacientů v České republice
111

. Pro-

blematika informovaného souhlasu se zdá být jiţ známa. I kdyţ praxe zdravotnických zařízení 

                                                 
106

 Valach V., Kábrt J. – Lékařský slovník, 2. vydání, Praha: Státní zdravotnické nakladatelství n.p., 1962, s. 407 

107
 Kouwenhoven, W.B., Jude J.R., Knickerbocker G.G.- Closed-chest cardiac massage, JAMA, 1960,  

173:1064-7 dle Löfmark R. - Do-not-resuscitate orders. Ethical aspects on decision making and communication 

among physicians, nurses, patients and relatives, Universitetstryckeriet, Lund, 2000, s. 6 

108
 Podle Löfmark R. - Do-not-resuscitate orders. Ethical aspects on decision making and communication among 

physicians, nurses, patients and relatives, Universitetstryckeriet, Lund, 2000, s. 6 

109
 Ibidem, s. 8 

110
 Přijata 4.4.1997 v Oviedu, podepsána ČR 24.6.1998 ve Štrasburku, publikována pod č. 96/2001 Sb.MS, pro 

ČR platná od 1.10.2001 

111
 To však neznamená, ţe by zde neexistovala vědecká medikolegální literatura. Viz např. Štěpán, J., Právo a 

moderní lékařství, Praha: Panorama, 1989.  
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všech úrovní často dává znát, ţe vědomost je spíše právní, neţ praktická. Překvapivě to ale 

není vinou právníků, leč spíše některých zdravotníků samotných. Není však dost dobře moţné 

poţadovat úplnou změnu myšlení a postupů ve vztahu k pacientovi jakoby mávnutím čarov-

ného proutku. Úprava otázek moţnosti odstoupit od léčby je základem moderního systému 

zdravotnictví. Takový systém má jasnou prioritu - pacienta. Ne však pouze jeho zdraví, ale i 

osobnost a názory. Non (semper) salus sed voluntas aegroti suprema lex
112

.  

   V dnešní době se na veřejnosti i v odborných kruzích stále více mluví o reformě zdravotnic-

tví, o problematice euthanasie a umírání. Sdělovací prostředky nás zaplavují informacemi o 

soudních sporech, ve kterých je ţalovaným (či častěji bohuţel obţalovaným) zdravotnický 

pracovník. Otázka neresuscitace není dnes ţhavým favoritem diskuzí, ačkoli by mohla plně 

nahradit slovní boje o euthanasii a napomoci posunu zdravotnického systému směrem k co 

nejširšímu uznání vůle pacienta. Co dnes brání v oprávněném uţívání tzv. pokynů DNR
113

 

v českém prostředí? Je asi naivní domnívat se, ţe nedochází k neresuscitacím pacientů, kte-

rých vyhlídky na prodlouţení a zkvalitnění ţivota jsou mizivé (např. u onkologických pacien-

tů v terminálním stádiu nemoci). Jak se k takovým případům dnes staví český právní řád? Jak 

by se k nim mohl stavět v budoucnu? Co je nutno udělat, aby i Česká republika dokázala na-

plnit závazek z Úmluvy a respektovat předem vyslovená přání pacienta
114

?  

   V teoretickém vymezení lze říci, ţe neresuscitace je součástí komplexního systému práv 

pacienta; dílčím aspektem, který dokáţe rychle otestovat kvalitu právní úpravy zdravotní pé-

če, etickou stabilitu společnosti a flexibilitu vedení zdravotnických zařízení i jejich zaměst-

nanců. Úzce souvisí s ukončováním či nenasazením neúčelné léčby. Tato témata jsou velice 

blízká a ozřejmení úpravy neresuscitace lze na ně aplikovat. Respektováním pokynů DNR se 

přitom rozumí nezahájení kardiopulmonální resuscitace na základě předem učiněného roz-

hodnutí, které je zapsáno ve zdravotnické dokumentaci pacienta. Zmínky o DNR se objevují 

v literatuře zřídka. Většinou se spíše mluví o tzv. negativním reversu či informovaném nesou-

hlasu
115

. Je to způsobeno platnou právní úpravou. Zákon o péči o zdraví lidu
116

 v druhém od-

                                                 
112

 Modifikace známého Hippokratova výroku: Salus aegroti, lex suprema esto. Viz Smetana, V., Historie oboru 

ortopedie trochu jinak, přístupné např. na http://www.instrumentarky.cz/si/detail-studijniho-materialu-1--nova-

ortopedie---uvod-a-vymezeni-oboru.html-143- .  

113
 Z anglického Do Not Resuscitate – neresuscitovat. 

114
 Čl. 9 Úmluvy. 

115
 Viz např. Šustek, P., Holčapek T. - Informovaný souhlas: teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravot-

nictví, ASPI, Praha 2007, s. 117; Mach, J. – Medicína a právo, C.H.Beck, Praha 2006, s. 27; Vlček R., Hrubešo-

vá Z. – Zdravotnícke právo, EPOS, Bratislava 2007, s. 192. 

http://www.instrumentarky.cz/si/detail-studijniho-materialu-1--nova-ortopedie---uvod-a-vymezeni-oboru.html-143-
http://www.instrumentarky.cz/si/detail-studijniho-materialu-1--nova-ortopedie---uvod-a-vymezeni-oboru.html-143-
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stavci §23 stanoví povinnost lékaře vyţádat si písemné prohlášení (revers) v případě, ţe nále-

ţitě poučený pacient odmítá léčbu. Povinnost lékaře konat v zásadě jen se souhlasem pacienta 

je zakotvena jak v zákoně o péči o zdraví lidu, tak zejména v Úmluvě. Konkrétně v jejím 

článku pátém. K právní úpravě problematiky se podrobněji dostaneme níţe. Při pokusech o 

definici naráţíme na výraz „euthanasie“. Mluví a píše se o něm poměrně často, ačkoli ne vţdy 

je jasně vymezen
117

.  

   Pojem „euthanasie“
118

 je moţné charakterizovat různě. Překlad tohoto označení z řečtiny je 

takřka notoricky známý
119

. Její definicí se česká odborná literatura zabývala jiţ několikrát
120

. 

Z nabízených vysvětlení se pro akademické účely jeví nejvhodnějším odrazovým můstkem 

pojetí dle H. Haškovcové
121

. Jsem přesvědčen, ţe kaţdý si pod pojmem euthanasie představu-

je něco jiného
122

, proto pokládám za nezbytné jeho ohraničení pro účely této práce. Tento 

termín můţe být nahlíţen z etického, medicínského i právního hlediska; můţe zahrnovat růz-

né způsoby odchodu ze ţivota, které lze nějakým způsobem označit za dobrou smrt. Právě 

členitost obsahu působí v praxi potíţe. Na několika následujících stranách bude euthanasie 

chápána v tom neširším smyslu, tak aby bylo osvětleno co největší spektrum situací.  Pokud 

euthanasii rozdělíme ze dvou hledisek, jednání a vůle, získáme šest samostatných činů sub-

sumovatelných pod toto označení. Jednání směřující bezprostředně ke smrti můţe nastat jak 

na straně lékaře, tak ošetřovaného. Vůli lze dělit obdobně. Společným znakem zpravidla je, ţe 

toto jednání vede ke smrti
123

. 

   Pokud úmyslné jednání zdravotnického pracovníka (zpravidla lékaře) ve formě aktivního 

konání směřuje proti vůli pacienta (potaţmo bez ní) ke smrti, jedná se o tzv. aktivní nevyžáda-

nou euthanasii. Kdyţ by lékař konal aktivně, úmyslně a v souladu s pacientovou vůlí, jednalo 

                                                                                                                                                         
116

 Zákon číslo 20/1966 Sb. v platném znění 

117
 Viz téţ např. §2 odstavec 7) etického kodexu České lékařské komory, kde je termín uţit, ale nevyjasněn 

118
 Téţ zjednodušeně „eutanazie“ 

119
 Eu-dobře, thanatos-smrt. Dle: Valach, V., Kábrt J. – Lékařský slovník, 2.vydání, Státní zdravotnické naklada-

telství n.p., Praha, 1962, s.125 

120
 Viz Císařová, D., Sovová O. – Trestní právo a zdravotnictví, 2.vydání, Nakladatelství Orac, Praha 2004, s.102  

121
 Haškovcová, H. – Práva pacientů, komentované vydání, Nakladatelství Aleny Krtilové, Havířov 1995 (dělení 

na tzv. aktivní a pasivní formu) 

122
 Viz například přepis konference na téma „Důstojná smrt“, která se konala dne 11. 3. 2008 v budově Senátu 

Parlamentu České republiky, jak je dostupný na http://www.eutanazie-dobrasmrt.cz/?akce=paragraf&id=9  

123
 Tu judikatura vykládá na základě poznatků lékařské vědy jako biologickou smrt mozku – takový stav orga-

nismu, u kterého je obnovení všech ţivotních funkcí jiţ vyloučeno. Viz rozhodnutí 16/1986. Dle Jelínek, J. a kol. 

– Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a předpisy souvisící, 25. vydání, Linde, Praha 2007, s.265 

http://www.eutanazie-dobrasmrt.cz/?akce=paragraf&id=9
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by se tzv. aktivní vyžádanou euthanasii, kterou lze obecně povaţovat za euthanasii v uţším 

smyslu jak je dnes vnímána
124

, někdy spolu s asistovanou sebevraţdou. Právě ta je dalším 

činem, kdy lékař i pacient jednají aktivně a úmyslně. Lékařova aktivita směřuje k opatření 

smrtícího přípravku s úmyslem umoţnit pacientovi sebevraţdu. Pacient poté aktivním jedná-

ním svůj ţivot ukončí. Asistované suicidium je jednou z často diskutovaných forem euthana-

sie. Domnívám se, ţe zejména proto, ţe je v některých státech legalizováno nebo alespoň de-

kriminalizováno. Případem kdy je pasivita lékaře doprovázena úmyslným aktivním jednáním 

pacienta je prostá sebevražda. Tu pod euthanasii řadit lze jen při přehnaně extenzivním vý-

kladu tohoto pojmu. Uvedena je pro názornost a celistvost. Úmyslným opomenutím lékaře, 

nepodloţeným k tomu směřující vůlí pacienta je charakterizována tzv. pasivní nevyžádaná 

euthanasie. Tu lze ještě rozdělit pro účel právního posouzení podle úmyslu lékaře na pravou, 

kdy je následkem opomenutí smrt a lze dovodit úmysl a nepravou, pokud nedojde ke smrti, 

nebo nelze dovodit ani nepřímý úmysl. Naproti tomu pasivní vyžádaná euthanasie se vyzna-

čuje právě vůlí pacienta, která tvoří základ pasivity (opomenutí) zdravotnického personálu. 

Následující tabulka graficky toto dělení objasní snáze. Je vhodnou pomůckou i pro právní 

posouzení jednotlivých případů jak bude uvedeno níţe.  

Jednání
125

 Úmysl Následek Označení 
Právní posou-

zení 

Lékař Pacient Lékař Pacient    

Koná 
Nekoná 

(omittere)   
Ano Ne Smrt 

Aktivní nevyţá-

daná euthanasie 

Vraţda §219 

TZ 

Koná 
Nekoná 

(pati) 
Ano Ano Smrt 

Aktivní vyţádaná 

euthanasie 

Vraţda §219 

TZ 

Koná Koná Ano Ano Smrt 
Asistovaná sebe-

vraţda 

Lékař – účast 

na sebevraţdě 

§230 TZ 

Nekoná Koná Ne Ano Smrt Sebevraţa ----- 

Nekoná 

(opomene) 

Nekoná 

(strpí) 
Ano, ke smrti Ne Smrt 

Pasivní nevyţá-

daná euthanasie 

pravá  

Vraţda §219 

TZ 

Nekoná 

(opomene) 

Nekoná 

(strpí) 

Ano, 

k neposkytnutí 

pomoci 

Ne ----- 

Pasivní nevyţá-

daná euthanasie 

nepravá  

Neposkytnutí 

pomoci §207 

odst. 2 TZ 

Nekoná 

(opomene), 

upustí od 

konání 

Nekoná 

(strpí) 
Ano Ano Smrt 

Pasivní vyţádaná 

euthanasie 
----- 

                                                 
124

 Viz např. příspěvek prof. MUDr. Pavla Klenera, DrSc. či MUDr. Jana Rakušana na konferenci ad 15 

125
 Pro přehlednost - jednáním se rozumí jakékoli jednání subjektu. Konání zahrnuje jak vykonání čehosi (face-

re), tak dání (dare). Nekonání pak je opomenutím (omittere) nebo strpěním (pati).  
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   Zaměříme-li se pouze na pojem neresuscitace zjistíme, ţe jakoţto o úmyslném opomenutí 

lékaře (nebo zdravotnického personálu), které pacient dobrovolně úmyslně snáší, ač vede 

k jeho smrti, mluvíme o pasivní vyţádané euthanasii. Zkratka DNR asi nejpřesněji vyjadřuje 

obsah tohoto termínu – neresuscitovat. Dnešní povědomí o tomto institutu v České republice 

zdaleka není na přijatelné úrovni, ale zřejmě odpovídá nedostatečné právní úpravě. Příkladem 

opoţděného vývoje budiţ skutečnost, ţe zatímco se odborné diskuze v našem prostředí 

k zevrubnější úpravě ještě nedostaly, ve Spojených státech Amerických se jiţ debatuje o změ-

ně tohoto termínu. Alternativou je dle některých psychologů zkratka AND – allow natural 

death (umoţnit přirozenou smrt)
126

. Tento nový termín se zdá být příznačnější pro označení 

celé skupiny činů spadajících pod pasivní vyţádanou euthanasii.  

   Úplně samostatné dělení, které se rovněţ v literatuře objevuje, je dělení na euthanasii pří-

mou (čistou), která je pomocí v umírání, přičemţ nepřináší ţádné etické a právní problémy, je 

dokonce povinností zdravotnických pracovníků
127

. Odráţí se mimo jiné v činnosti hospico-

vých zařízení. Nepřímou euthanasií lze rozumět případy, kdy není vyloučeno, ţe léky tišící 

bolest způsobí urychlení smrti. Její právní posouzení by záleţelo ve skutkových okolnostech 

konkrétního případu. Teorie někdy respektuje zvyšování dávek těchto léků, jeţ zmírňují bo-

lest a utrpení, i kdyţ jejich vedlejší účinky mohou přispět ke zkrácení ţivota
128

. Obě tato děle-

ní stojí na jiných kritériích a mám za to, ţe tyto případy lze subsumovat pod dělení popsané 

výše. Pro úplnost vymezení je však vhodné je uvést. 

   Právní vymezení euthanasie se pokusí obsáhnout vysvětlení právě načrtnutého pojetí spolu 

s právní kvalifikací jednání (konání či nekonání) odpovědného zdravotnického pracovníka. 

Posouzení bude zaměřeno na trestněprávní aspekty, ale i občanskoprávní, pracovněprávní či 

disciplinární odpovědnost. Subsidiarita trestního práva není dnes ve zdravotnických sporech 

často respektována, zejména ze strany dotčených osob, tedy poškozených. Pozice trestního 

práva jako ultima ratio je právní praxí i teorií
129

 přijímána a trestní zákoník v § 12 odstavec 2 

ji přímo zakotvuje
130

. Z tohoto důvodu, a také pro nejcitelnější dopad trestního práva na po-

stavení jednotlivce ve společnosti, se bude následující vymezení orientovat k trestnímu právu.  

                                                 
126

 Venneman, S.S., Narnor-Harris, P., Perish, M., Hamilton, M. - "Allow natural death" versus "do not resuscita-

te": three words that can change a life, University of Houston-Victoria, Department of Psychology. 

127
 Např. §1 odstavec 2 či §2 odstavec 7 etického kodexu České lékařské komory 

128
 Vlček R., Hrubešová Z. – Zdravotnícke právo, EPOS, Bratislava 2007, s.189 

129
 Viz např. Novotný, O., Vanduchová, M. a kol., Trestní právo hmotné, obecná část, 5. vydání, ASPI a.s., Praha 

2007, s.44 a následující, včetně literatury tam uvedené 

130
 Zákon č. 40/2009 Sb., v platném znění. 
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   Aktivní nevyžádaná euthanasie je poměrně snadno zařaditelná. Konání, kterým lékař úmysl-

ně usmrtí nemocného, bez dalšího naplňuje skutkovou podstatu trestného činu vraţdy podle § 

140 odstavec 1 nebo 2 trestního zákoníku. Dnešní právní úprava nezná privilegovanou skut-

kovou podstatu, která by zohlednila soucit s umírajícím, avšak nově přináší trestný čin zabití 

v § 141, u kterého je znakem skutkové podstaty spáchání tohoto činu v silném rozrušení. 

Otázkou je, zda tato okolnost bude moci být vyuţita ve prospěch obviněného. Domnívám se, 

ţe mohou v praxi nastat i takové situace, jelikoţ citová vazba na pacienta není v praxi zcela 

výjimečná. Vymezení polehčujících okolností, jak jsou vyjmenovány v § 41 trestního zákoní-

ku, téţ na tuto situaci výslovně nepamatují. To však není důvodem, aby nemohla být ona sku-

tečnost jako polehčující okolnost uţita, poněvadţ tento paragraf obsahuje výčet demonstrativ-

ní. V předchozí právní úpravě
131

 byl znak soucitné pohnutky současně skutečností, která má 

vliv na stupeň nebezpečnosti činu pro společnost a nepochybný význam pro dosaţení účelu 

trestu, a proto i pro jeho vyměření
132

. De lege ferenda není dle mého namístě výklad měnit, i 

kdyţ v čistě formálním pojetí trestného činu není moţno říct, ţe jednání bez vůle pacienta 

(potaţmo jeho zmocněnce či zástupce) je natolik společensky nebezpečné, ţe jakékoli zmír-

nění sankcí je potřeba pečlivě zváţit, ne-li přímo odmítnout. Stejně tak návrh trestního zákona 

z roku 2004 ve svém §115 zohlednil v samostatném trestném činu pouze usmrcení na ţá-

dost
133

. Zásady právního státu a jeho zdravotnického práva staví na první místo svobodnou 

vůli jednotlivce a právo rozhodovat o sobě. Z těchto důvodů se jeví přípustnější aktivní vyžá-

daná euthanasie. Na situaci, kdy je pacient usmrcen aktivním konáním třetí osoby, avšak na 

svou ţádost, dnešní trestněprávní úprava rovněţ nepamatuje. Jiţ zmíněný návrh trestního zá-

kona z roku 2004 zohlednil moţnost usmrcení na ţádost, s přesně vymezenými poţadavky na 

pohnutku k tomuto činu. Nejednalo se však o dekriminalizaci této formy euthanasie. Zákon 

pouze stanovil niţší trestní sazbu. Tato cesta je dle mého schůdnější. Podobné tendence jsou 

                                                 
131

 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, účinný do 31. 12. 2009. 

132
 Novotný, O., Vanduchová, M. a kol., Trestní právo hmotné, obecná část, 5. vydání, ASPI a.s., Praha 2007, 

s.441  

133
 Sněmovní tisk č.744 z roku 2004, §115 -   Usmrcení na ţádost – (1)Kdo ze soucitu usmrtí nevyléčitelně ne-

mocnou osobu, která trpí somatickou nemocí, na její váţně míněnou a naléhavou ţádost, bude potrestán odnětím 

svobody aţ na šest let. (2)Váţně míněnou a naléhavou ţádostí se rozumí svobodný a určitý projev vůle osoby 

starší osmnácti let, která není zbavena ani omezena ve způsobilosti k právním úkonům a není stiţena duševní 

poruchou, jednoznačně a důrazně směřující k jejímu vlastnímu usmrcení. 
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patrné i z období první republiky
134

. Pojem vraţdy ze soucitu či vraţdy z útrpnosti byl do 

značné míry pokrokový. Bylo by moţná dobré, kdyby budoucí právní úpravy zohlednily paci-

entovu vůli ke sníţení trestní sazby či konstituovaly privilegovanou skutkovou podstatu. Za-

tím tomu vývoj nenasvědčuje
135

. Další teoretickou moţností jak dekriminalizovat aktivní vo-

luntární euthanasii by mohlo být i vyuţití institutu svolení poškozeného coby okolnosti vylu-

čující protiprávnost. Dřívější trestní zákon se o něm sice nezmiňuje
136

, ale teorie i judikatura 

s ním pracovala. Bylo však omezeno na trestné činy, kde zájem společnosti na ochraně je 

podmíněn zájmem jednotlivce a tento zájem je v jeho výhradní dispozici, a kde se porušení 

onoho zájmu nedotkne zájmů společnosti
137

. Nová úprava řeší celou věc obdobně. Trestní 

zákoník v § 30 počítá výslovně se svolením poškozeného jako okolností vylučující protipráv-

nost. Ve třetím odstavci stanoví pravidlo, podle něhoţ nelze dojít beztrestnosti souhlasem 

s ublíţením na zdraví nebo s usmrcením (souhlas se zákrokem „lege artis“ je z tohoto pravidla 

vyňat)
138

. Tímto výkladem a platnou legislativou se zdá být aktivní euthanasie postavena pro 

nejbliţší dobu na roveň trestnému činu vraţdy
139

.   

   Co se týče posouzení obou druhů aktivní euthanasie z pohledu práva občanského, § 420 

odstavec 1 občanského zákoníku
140

 říká, ţe kaţdý odpovídá za škodu, kterou způsobil poru-

šením právní povinnosti. Povinnosti zdravotnických pracovníků určuje zákon o péči o zdraví 

                                                 
134

 Viz Osnova československého trestního zákona z r. 1936. Ustanovení § 271 odst. 3 předpokládalo tento text: 

„Usmrtí-li viník úmyslně jiného ze soucitu, aby uspíšil jeho neodvratnou, nedalekou smrt a tím jej vysvobodil z 

krutých bolestí způsobených nezhojitelnou nemocí nebo z jiných tělesných muk, proti nimţ není pomoci, můţe 

soud trest mimořádně zmírnit nebo od potrestání upustit.“ 
135

 Viz trestní zákoník účinný od 1. 1. 2010 

136
 § 12 aţ § 15 zákona č. 140/1961 Sb., pamatuje na nutnou obranu, krajní nouzi a oprávněné pouţití zbraně 

137
 Novotný, O., Vanduchová, M. a kol., Trestní právo hmotné, obecná část, 5. vydání, ASPI a.s., Praha 2007, s. 

289 a následující, kde jsou stanoveny i konkrétní poţadavky na právně relevantní souhlas poškozeného 

138
 § 30 Svolení poškozeného – (1)Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíţ zájmy, o 

nichţ tato osoba můţe bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. (2)Svolení podle odstavce 1 

musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby páchající čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, váţně a 

srozumitelně; je-li takové svolení dáno aţ po spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-li důvodně předpoklá-

dat, ţe osoba uvedená v odstavci 1 by tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu a svým pomě-

rům. (3)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 podle odstavce 1 povaţovat souhlas k ublíţení na zdraví nebo 

usmrcení. 
139

 Shodně viz Šámal, P. a kol. – Trestní zákon: komentář I. díl (§1 aţ §90), 6. vydání, C.H. Beck, Praha 2004, 

s.1354 a následující 

140
 Zákon číslo 40/1964 Sb. v platném znění; dále téţ OZ 
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lidu v hlavě čtvrté i několik dalších právních předpisů
141

. Pro odpovědnost zdravotnických 

pracovníků, kteří jsou zejména v zaměstnaneckém poměru ke zdravotnickému zařízení (či 

jiné právnické, případně fyzické osobě) bude často moţné uţít § 420 odstavec 2 občanského 

zákoníku. Toto ustanovení zakládá odpovědnost zdravotnického zařízení za škodu, která 

vznikla při jeho činnosti a byla způsobena osobami, které jím k této činnosti byly pouţity. 

Pokud zdravotnický pracovník způsobí škodu v rámci výkonu činnosti zdravotnického zaříze-

ní, je za ni odpovědné zařízení. Neplatí to však úplně. Teorie
142

 dovozuje případy vybočení, 

při kterém odpovídá přímo zdravotnický pracovník jako osoba pouţitá k činnosti zařízení. 

Mezi tyto excesy však nezbytně nepatří všechna protiprávní jednání, ale jen ta, u kterých byla 

škoda způsobena k uspokojení vlastních potřeb škůdce či zájmu třetích osob. Základem pro 

posouzení je, zda bylo ze subjektivního i objektivního hlediska činem sledováno plnění úkolů 

právnické (potaţmo fyzické) osoby – tedy samotného zdravotnického zařízení. Rozhodnutí 

zda se jedná o odpovědnost dle prvního nebo druhého odstavce § 420 není odpovědností da-

nou na výběr poškozenému
143

.  Jedná se zde o odpovědnost subjektivní, tedy za zavinění. Dle 

teorie je presumováno zavinění ve formě nevědomé nedbalosti a charakterizuje se jako stav 

vědomí a vůle škůdce
144

. Odpovědnost objektivní podle § 420a OZ u škody na zdraví způso-

bené následkem pochybení při lékařském zákroku nemůţe být pouţita
145

. Kdyţ je porušením 

některé z  povinností způsobena smrt, mají pozůstalí nárok na jednorázové odškodnění
146

. 

Problematiku prokazování příčinné souvislosti řeší medicínskoprávní literatura
147

 a v praxi 

zřejmě nebude bez obtíţí. Pro účel této práce však budeme brát kauzální nexus za prokázaný. 

Odpovědnost při vyţádané formě bude zakládat moţnost soudu postupovat dle § 450 OZ a 

sníţit náhradu škody. Kdyţ by dospělo soudní řízení aţ do fáze pravomocného rozsudku, dle 

něhoţ by zdravotnické zařízení bylo nuceno uhradit pozůstalým odškodnění, mělo by zároveň 

toto zařízení moţnost následného postihu škůdce (svého zaměstnance) podle § 440 OZ, a 

                                                 
141

 Např. zákon číslo 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické 

komoře (§9), Úmluva či vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci 

142
 Švestka, J. et al. – Občanský zákoník – komentář, 10. vydání, C.H. Beck, Praha 2006, s.713 a následující 

143
 ibidem 

144
 ibidem 

145
 viz Právní rozhledy č. 2/1998 s. 97 

146
 §444 odstavec 3, §448 OZ 

147
 Např. Císařová, D., Sovová O. – Trestní právo a zdravotnictví, 2.vydání, Nakladatelství Orac, Praha 2004, 

s.88, 91-93, anebo Šustek, P., Holčapek T. - Informovaný souhlas: teorie a praxe informovaného souhlasu ve 

zdravotnictví, ASPI, Praha 2007   
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zejména pak podle § 250 odstavec 1 a následující zákoníku práce
148

. Jinou moţností pro po-

zůstalé by byl postup podle ustanovení o ochraně osobnosti § 11 a následující OZ.  

   Skutky výše popsané jako aktivní euthanasie zakládají zároveň u zdravotnických pracovní-

ků
149

 disciplinární odpovědnost. Zákon o České lékařské komoře, České lékárnické komoře a 

České stomatologické komoře
150

 v §9 odstavec 2 písmeno a) vymezuje povinnost kaţdého 

člena komory vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanove-

ným zákony. V písmenu b) téhoţ ustanovení pak ţádá dodrţování předpisů komory. Kaţdá 

komora má své předpisy, ze kterých zejména etické kodexy deklarují rámec pro řádný výkon 

profese
151

. Při nedodrţení předpisů dochází k disciplinárnímu řízení, které můţe být završeno 

aţ ukončením členství v komoře, a tím de facto znemoţněním dalšího působení v dané profe-

si
152

. Platí však, ţe komora můţe řízení zastavit, pokud sankce vymezená jiným orgánem, 

zpravidla soudem, postačuje.  

   Charakteristika asistované sebevraždy jako další moţné formy euthanasie z pohledu platné-

ho trestního práva zakládá odpovědnost za trestný čin podle § 144 trestního zákoníku - účast 

na sebevraţdě. Objektivní stránka tohoto trestného činu vyţaduje dvojí jednání. Buď návod 

(pohnutí) nebo pomoc, které jsou samy trestné. Nejedná se zde o účastenství, protoţe sebe-

vraţda není trestným činem. Judikatura definuje sebevraţdu jako úmyslné způsobení smrti 

sobě samému
153

. Pohnutí je vykládáno jako jakékoli úmyslné jednání schopné vyvolat roz-

hodnutí k sebevraţdě. Pomoc je zde znakem skutkové podstaty a má se jednat o pomoc bez-

prostředně úmyslně k sebevraţdě směřující
154

. Kdyţ tedy lékař pomůţe pacientovi 

k sebevraţdě jakýmkoli způsobem, je trestně odpovědný za tento trestný čin, kdyţ se pacient 

o sebevraţdu alespoň pokusí. Nebezpečnost takového trestného činu pro společnost se sniţuje 

pohnutkou soucitu, utrpením nemocného v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci a dalšími 
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 Zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění 

149
 členů České lékařské komory, České stomatologické či České lékárnické komory 

150
 č. 220/1991 Sb., v platném znění 

151
 Blíţe k různým druhům etických kodexů viz Haškovcová, H. – Lékařská etika, 3. vydání, Galén, Praha 2002, 

s.75 a následující   

152
 Úprava zde nebude podrobněji rozebrána, zejména z důvodu rozsahu. Problematiku vymezují disciplinární 

řády jednotlivých komor, které jsou přístupné na jejich internetových stránkách (www.lkcr.cz; www.lekarnici.cz, 

www.dent.cz)  

153
 Rozhodnutí č. 24/1986 sbírky rozhodnutí trestních 

154
 blíţe - Šámal, P. a kol. – Trestní zákon: komentář I. díl (§1 aţ §90), 6. vydání, C.H. Beck, Praha 2004, s.1354 

a následující 
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podobnými okolnostmi
155

. Tento argument sice jiţ nemá ţádnou váhu, díky vypuštění materi-

álního pojetí trestného činu, ale odrazí se při posuzování subjektivní stránky trestného činu. 

Pokus tohoto trestného činu je moţný v případě, ţe se pacient (i přes ovlivňování) 

pro sebevraţdu nerozhodne. Občanskoprávní odpovědnost je v tomto případě postavena na 

výkonu „non lege artis“, v rozporu s profesními standardy
156

 a je v zásadě shodná 

s odpovědností při aktivní formě euthanasie, jak byla popsána výše. Zaměstnanec bude odpo-

vídat stejně a disciplinární odpovědnost bude rovněţ namístě.  

   Pasivní euthanasii vystihuje znak opomenutí na straně lékaře (zdravotnického pracovníka) i 

dotčeného pacienta. Pro zjednodušení posouzení je nonvoluntární forma dělena na pravou a 

nepravou. Kritériem je následek; zda dojde ke smrti pacienta či nikoli. Pasivní nevyžádaná 

euthanasie nepravá je trestným činem neposkytnutí pomoci podle § 150 odstavec 2 trestního 

zákoníku. Trestnost je zaloţena na úmyslu neposkytnout potřebnou pomoc osobě, která jeví 

známky váţné poruchy zdraví. Je nutno, aby známky byly pachateli patrné
157

. Vymezením 

pojmu potřebné pomoci se zabývala judikatura i teorie
158

. Nejpodstatnějším aspektem tohoto 

trestného činu je jeho subsidiarita k trestným činům poruchovým
159

. Za neposkytnutí pomoci 

odpovídá zdravotnický pracovník, jen pokud nenastanou následky tohoto jednání
160

. Pokud by 

k následkům došlo, je namístě odpovědnost za trestné činy ublíţení na zdraví nebo vraţdy. To 

uţ by se ale jednalo o pasivní nevyžádanou euthanasii pravou. Ta je trestná jako vraţda podle 

§ 140 odstavec 1 trestního zákoníku. Občanskoprávní odpovědnost tu stojí především na po-

rušení povinností § 55 odstavec 1 písmeno c) zákona o péči o zdraví lidu. U nepravé formy ke 

škodlivým následkům na těle pacienta nedochází, tudíţ nelze dovodit právo na náhradu ško-

dy. Varianta nazvaná pracovně „pravou“ jiţ tyto postupy odůvodňuje. Disciplinární postih lze 

rovněţ předpokládat
161

.  

   Poslední zmíněnou formou tzv. euthanasie je pasivní vyžádaná. Sem řadíme všechna jedná-

ní zdravotnických pracovníků ve formě opomenutí v souladu s přáním pacienta. Názor, dle 
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 odobně viz rozhodnutí č. 6/1998 sb. rozhodnutí trestních 

156
 §55 odstavec 2 písmeno a) zákona č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu ;  §9 odstavec 2 písmeno a) zákona 

č.220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnícké komoře; dále 

zejména §2 odstavec 7) etického kodexu České lékařské komory 

157
 Šámal, P. a kol. – Trestní zákon: komentář II. díl (§91 aţ §301), 6. vydání, C.H. Beck, Praha 2004, s.1236 a 

následující 

158
 Ibidem; dále rozhodnutí č. 37/1963 či 112/1952 sbírky rozhodnutí trestních 

159
 Rozhodnutí č. 16/1986, 52/1981, 21/1983 sbírky rozhodnutí trestních 

160
 Rozhodnutí č. 37/1998 – II sbírky rozhodnutí trestních 

161
 §2 odstavec 2) etického kodexu České lékařské komory  
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něhoţ „nezáleţí dokonce ani na tom, ţe poškozený potřebnou pomoc odmítá“
162

 můţe uspět 

jen v případech, kdy lze mít důvodně za to, ţe pacient nebyl s to takovéto rozhodnutí učinit 

pro duševní poruchu, nebo z jiných příčin. Trestní odpovědnost zdravotnického pracovníka je 

vyloučena, protoţe jednání, které je plně v souladu s právními předpisy (není excesem) nelze 

povaţovat dle § 13 odst. 1 trestního zákoníku za trestné. Plnění povinnosti je teorií řazeno 

mezi okolnosti vylučující protiprávnost
163

. Povinnost lékaře respektovat vůli pacienta nebýt 

léčen vyplývá ze stávající právní úpravy poskytování medicínských sluţeb. Zásadně kaţdý 

zákrok z oblasti péče o zdraví je vázán na informovaný souhlas pacienta. Úmluva v článku 

druhém staví na první místo zájmy a blaho lidské bytosti před zájem společnosti či vědy. Člá-

nek pátý vymezuje základní pravidlo – princip informovaného souhlasu. Výkladem á contra-

rio dovodíme, ţe pokud pacient nejen ţe neudělil souhlas, leč nad to výslovně uvedl svůj ne-

souhlas s léčbou, nelze tuto provést. Zdravotnické zařízení a jeho pracovníci jsou povinni vůli 

pacienta uznat. Tento závěr však nelze brát vţdy absolutně. Případ, kdy rozhodují zákonní 

zástupci, toho můţe být příkladem
164

. Další povinnost respektovat přání nebýt léčen plyne z § 

23 zákona o péči o zdraví lidu v platném znění. Blíţe o tom bylo pojednáno výše. Zde je na-

místě zmínit vyloučení odpovědnosti občanskoprávní, jak byla rozebrána. § 420 občanského 

zákoníku v odstavci prvém vyţaduje porušení právní povinnosti, ke kterému v případě pasivní 

vyţádané euthanasie nedochází. Problematickým zůstává výklad obecné povinnosti počínat si 

tak, aby nedocházelo, mimo jiné, ke škodám na zdraví - § 415 občanského zákoníku. Je moţ-

no uvaţovat nad touto škodou v subjektivním smyslu? Pasivní jednání shodné s vůlí pacienta, 

které způsobí jeho smrt, se objektivně jeví jako škoda na zdraví. Ze subjektivního pohledu 

pacienta se tak však jevit nemusí. Rozřešení by měla poskytovat opatření vnitrostátního práva, 

k nimţ se Česká republika zavázala v článku 1 Úmluvy. Ta jsou však dodnes očividně nedo-

statečná. Pro lékařsko-etické pojetí a jeho promítnutí do stavovských předpisů bude důleţitá 

budoucí právní úprava.  

   Po ohraničení termínu euthanasie zde začíná osvětlení pojmu neresuscitace a vymezení re-

gulace neresuscitování, popis úpravy de lege lata. Jak jiţ bylo zmíněno výše, je pouze malou 

částí materie zdravotnického práva. Můţe dobře pomoci při ozřejmování jeho obecné části, 

ale je téţ samostatným institutem.  

                                                 
162

 Šámal, P. a kol. – Trestní zákon: komentář II. díl (§91 aţ §301), 6. vydání, C. H. Beck, Praha 2004, s.1236 a 

následující 
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 Novotný, O., Vanduchová, M. a kol., Trestní právo hmotné, obecná část, 5. vydání, ASPI a.s., Praha 2007, s. 

282 a následující 
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 Nález Ústavního sudu ČR číslo III.ÚS 459/03 
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   Neresuscitaci (či uţívání tzv. doloţky DNR) lze řadit do problematiky ukončování a odní-

mání léčby, která můţe být souhrnně nahrazena termínem pasivní euthanasie. Rozhodnutí 

nezahájit kardiopulmonární resuscitaci můţe být učiněno ve sféře léčeného či ve sféře léčící-

ho. Rozhodne-li lékař (či skupina lékařů) bez vůle pacienta (nebo jeho právního zástupce), 

vztahuje se na aplikaci tohoto rozhodnutí v dnešní situaci to, co bylo napsáno o pasivní nevy-

ţádané euthanasii. Rozhodne-li se pacient sám, případně jeho právní zástupce, lze věc posou-

dit jako pasivní vyţádanou euthanasii. V dalším textu bude pojednáno především o vyţádané 

formě, s přímou ţádostí pacienta. Ta, pojata jako součást medikolegálního vývoje, odráţí pří-

klon k primárnímu postavení pacienta v hierarchii rozhodování. Úmluva přinesla práva paci-

entů rozhodovat o sobě zásadně v plném rozsahu. Tím dochází k téměř revolučnímu otočení 

systému, protoţe informovaný souhlas před přijetím Úmluvy, ač zakotven v zákoně o péči o 

zdraví lidu, v praxi toto neumoţňoval. Léčený přestává být pouhým objektem, který má být 

léčen a stává se hlavním řídícím prvkem. Tato slova jsou snad příliš silná, ale měla by odráţet 

ideální stav, kdy pacient opravdu můţe (nemusí) rozhodovat o své léčbě. Pro úpravu neresus-

citace je takovýto pohled odrazovým můstkem. Kromě respektu k vůli ověřuje doloţka DNR 

v praxi zacházení s informovaným souhlasem (i negativním reversem), se zdravotnickou do-

kumentací a mimo jiné také případným zastoupením v rozhodování. Informovaný souhlas 

proto, ţe pouze informovaný člověk můţe svobodně vyslovit nesouhlas se svou resuscitací
165

. 

Zdravotnická dokumentace proto, ţe je způsobem komunikace o pacientovi mezi zdravotnic-

kým personálem a nejdůleţitějším důkazním prostředkem v případném sporu
166

. Pacient, kte-

rý si nepřeje být resuscitován, musí mít o tom ve zdravotnické dokumentaci záznam a ošetřu-

jící pracovníci o něm musí být informováni. Nakonec zastoupení proto, ţe pacienti, kterých se 

resuscitace týká, často nebudou ve stavu, který umoţňuje, aby rozhodovali sami.  

   Právní úprava neresuscitace de lege lata v České republice vyvolává pochybnosti. O právní 

jistotě lze mluvit stěţí. Zákon o péči o zdraví lidu si vystačil se strohým ustanovením o nega-

tivním reversu, z něhoţ plyne alespoň moţnost nesouhlasit s léčbou a minimální (těţko říct 

zda dostatečná) ochrana lékaře.  § 23 odstavec 2 zákona o péči o zdraví lidu neurčuje ţádné 

náleţitosti reversu kromě jeho písemnosti. Poučenost lze dovodit z potřeby „svobodného“ 

jednání při činění právních úkonů. Negativní revers lze pojmout jako opak informovaného 

souhlasu a sloţka informovanosti je tedy neoddělitelnou. Samotná listina pak tvoří součást 
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 A tím naplnit jeden z poţadavků na platnost právního úkonu dle § 37 odstavec 1 občanského zákoníku 

166
 K tomu blíţe Šustek, P., Holčapek T. - Informovaný souhlas: teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdra-

votnictví, ASPI, Praha 2007 
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zdravotnické dokumentace stejně jako informovaný souhlas. Diskutabilní vlastností je její 

časová působnost. Většinový názor se dnes patrně přiklání k účinkům pouze pro přítomnost. 

Účinky do budoucnosti výslovně zákon neupravuje. Proto je nutné nahlédnout úpravu 

v Úmluvě. Jakkoli se jedná o mezinárodní dokument, konkrétnost některých ustanovení je na 

vysoké úrovni a lze je bezpochyby uţít přímo vnitrostátně
167

. Kdyţ článek 5 Úmluvy říká, ţe 

„jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je moţno provést pouze za podmínky, ţe k němu do-

tčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas“, lze dovodit, ţe bez takovéhoto sou-

hlasu, potaţmo s výslovným nesouhlasem, nelze zákrok provést. Právě uvedené neplatí u pří-

padů, kdy zákon na základě článku 26 Úmluvy výslovně umoţňuje postup bez informovaného 

souhlasu. Těchto momentů je však málo a stěţí si lze představit, ţe by se mohly uţít 

k prolomení vůle nebýt oţivován kardiopulmonální metodou. Problematičtější by bylo pří-

padné naduţívání článku 8, jeţ v situacích nouze, kdy nelze získat příslušný souhlas, umoţňu-

je jakýkoliv nutný lékařský zákrok provést okamţitě, pokud je nezbytný pro prospěch zdraví 

dotyčné osoby. Stěţejním předpisem v otázce DNR je článek 9 Úmluvy. Moţnost vyslovit 

předem přání týkající se léčby v budoucnu, které bude respektováno je velice silným instru-

mentem a zakládá polemiku o uţití negativního reversu pro futuro. Úmluva doslova říká, ţe 

„bude brán zřetel na dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud paci-

ent v době zákroku není ve stavu, kdy můţe vyjádřit své přání“. Na první pohled jasné znění 

tohoto článku neobsahuje ţádné další aplikační pravidlo, a  je navíc podlamováno výkladovou 

zprávou
168

. Ta v šedesátém druhém odstavci změkčuje pravidlo tím, ţe naznačuje momenty, 

kdy je moţno dříve vyslovená přání nerespektovat. Dle mého názoru není vůbec vhodné po-

nechat právní úpravu tak důleţitého institutu na výkladové zprávě. Zákonodárce, ač se hned 

podle článku 1 Úmluvy zavázal přijmout do právního řádu opatření k zajištění účinnosti všech 

ustanovení, doposud nebyl s to právní jistotu v těchto bodech nabídnout. Proto je namístě do-

mnívat se, ţe akceptování předem vyslovených přání zdravotnickými pracovníky je dnes pro 

ně samotné rizikové (aţ nebezpečné) a nelze je proto vyţadovat. Právně shrnuto, negativní 

revers je lepší připustit zatím pouze ve vztahu k jasně určenému, vymezenému a datovanému 

zákroku. Tím se de facto znemoţňuje uţívání doloţky DNR (jako vůle pacienta nebýt 

v případě srdeční zástavy oţivován) v současné české praxi. Pokud u pacienta nenastane 

mozková smrt či nedojde ke zraněním neslučitelným se ţivotem, jsou zdravotničtí pracovníci 

povinni se o resuscitaci při zástavě srdce vţdy alespoň pokusit. Jiţ zmíněný článek 8 Úmluvy 
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 Na základě článku 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky  
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 Shodně Vlček R., Hrubešová Z. – Zdravotnícke právo, EPOS, Bratislava 2007, s.48 
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tuto situaci ještě podtrhuje. Bez solidní zákonné úpravy je nemyslitelné prolomit moţnost (ve 

spojení s povinností poskytovat pomoc téţ povinnost) oţivovat pacienta i bez informovaného 

souhlasu. Dokument, který umoţní pacientovi vyslovit vůli směřující k neresuscitaci a lékaři 

poskytne ochranu, kdyţ toto právo bude respektovat, musí zakotvit příští právní úprava. 
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Kapitola V. - Úvahy de lege ferenda  

   Na následujících stránkách bych se rád věnoval poţadavkům na právní úpravu pokynů DNR 

de lege ferenda. Jiţ nelze předpokládat, ţe bude součástí zákona o zdravotních sluţbách, který 

byl připravován
169

. Nová úprava zatím ale navrţena nebyla. Proto se soustředím na to, co jiţ 

existuje a pokusím se to pouţít jako „odrazový můstek“ k dalším úvahám. Souvztaţnost DNR 

a základních institutů zdravotnického práva byla ozřejměna výše. Regulaci by bylo vhodné 

zaměřit na vyjasnění čtyř okruhů. Nelze je od sebe oddělovat, ovlivňují se a nemohou fungo-

vat jeden bez druhého. Prvním jsou předem vyslovená přání zahrnující moţnost uţití pro futu-

ro. V jejich rámci pak zvýraznění samotné neresuscitace jakoţto poţadavku, kterého akcepta-

ce bezprostředně působí smrt. Druhým je stanovení formálních náležitostí, včetně způsobu 

jejich posuzování. Třetí „pilíř“ lze pojmenovat jako rozhodování. Pro usnadnění jej můţeme 

ještě dělit dle rozhodujícího subjektu. Tedy pacienta, zástupce a etické komise zdravotnického 

zařízení (případně lékaře samotného). Posledním, čtvrtým okruhem je specifikace zdravotnic-

ké dokumentace, která má obsahovat způsob zaznamenávání předem vyslovených přání, udě-

lování plných mocí k zastupování v rozhodování či moţnosti zjišťování názoru pacienta. Pod 

tento okruh bude zařazen i výklad o označování pacientů.  

   Předem vyslovená přání dnes zakotvuje Úmluva v článku 9. Vnitrostátní vymezení by mělo 

specifikovat v prvé řadě povinnost přání respektovat i pro futuro. To je hlavní poţadavek pro 

fungování celého systému. Myšlenka, ţe pacient bude moci ovlivňovat zacházení se sebou 

samým i pro případ, ţe nebude v okamţiku, kdy rozhodná situace nastane, s to činit závazná 

rozhodnutí. Jedná se o posun, posílení postavení člověka-jedince ve společnosti. Zpevnění 

práva na nedotknutelnost osoby a soukromí, osobní svobody, důstojnosti, ochrany před neo-

právněnými zásahy do soukromého a rodinného ţivota
170

. Rozdělení ustanovení na přání, kte-

rá způsobí smrt pacienta a ta ostatní by umoţnila ještě širší moţnost uţít je v praxi. Můţe se 

zdát, ţe podrobná úprava je nadbytečnou, nakolik nelze předpokládat masový zájem o sepsání 

dokumentu vyjadřujícím vůli nebýt resuscitován. Tento argument je irelevantní, protoţe cílem 

je poskytnout co nejvyšší míru právní jistoty k naplnění jiţ garantovaných práv. Důleţitější 

neţ zákonná proklamace kopírující Úmluvu je stanovení hranic uţívání. Dobrou pomůckou 

budiţ zmíněná vysvětlující zpráva k Úmluvě. Otázku časového rozdílu mezi aktem sepsání 

vůle a momentem její aplikace je v případech váţně nemocných pacientů lepší vymezit méně 
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 Návrh byl vzat zpět v prvním čtení na základě usnesení Vlády ČR.  
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 Viz např. články 7, 8 a 10 Listiny základních práv a svobod, vyhlášena pod č. 2/1993 Sb. 
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určitě. Formální stanovení přesné hranice účinnosti by mohlo vézt k absurdním situacím. Na-

příklad kdyţ by pacient delší dobu leţící v nemocnici, utrpěl srdeční zástavu den po skončení 

doby trvání dokumentu. Uváţením by bylo moţno rovněţ zohlednit vývoj lékařské vědy, na-

kolik není rovnoměrný v jednotlivých odvětvích. Výkladový dokument k Úmluvě mluví 

v souvislosti s uváţením o rozhodnutí lékaře. To, zda bude nebo nebude respektováno přání 

nemocného, leţí, tak říkajíc, na jeho bedrech. S takovouto konstrukcí si dovolím nesouhlasit. 

Příklon k systému aplikovanému ve Spojených státech Amerických, zaloţený na rozhodování 

tzv. etické komise zdravotnického zařízení, by v těchto otázkách přinesl vyšší míru ochrany 

především lékařům. O rozhodování jako takovém bude pojednáno podrobněji níţe. Shrnout 

moţno poţadavek: zásadně aplikovat dříve vyslovená přání. „Zásadně“ z toho důvodu, ţe u 

přání vedoucích ke smrti si lze představit povinnost svěřit rozhodnutí o respektování či nere-

spektování předem vyslovené vůle etické komisi. Ostatní druhy rozhodnutí by náleţela do 

působnosti ošetřujícího lékaře s moţností (tedy nikoli jiţ povinně) obrátit se na komisi. 

V drtivé většině případů však bude nutno vyţadovat naplnění přání pacienta. Dalším neopo-

minutelným aspektem úpravy je ochrana před zneuţitím. Spočívat by měla právě ve splnění 

formálních kritérií a v moţnosti uváţení u fatálních rozhodnutí. Moţnost své přání kdykoli 

odvolat, přehodnotit či změnit musí být zakotvena rovněţ.  

   Formální náležitosti předem vyslovených přání, zejména pak DNR si lze představit různě. 

Jednak se můţe jednat o formuláře dostupné na vyţádání ve zdravotnickém zařízení, které 

pacient vyplní, před svědky a lékařem podepíše. Nebo lze stanovit poţadavek notářsky ověře-

ného podpisu či notářského zápisu v případě formulování přání mimo zdravotnické zařízení. 

Rozsah formálních poţadavků na tento právní úkon je moţno opět rozdělit podle toho, zda se 

jedná o rozhodnutí ukončující ţivot, či nikoli. Dalším hlediskem dělení je právě místo a situa-

ce, ve které je přání sepisováno. Děje-li se tak v nemocnici, činí-li jej smrtelně nemocný paci-

ent, bez naděje na zlepšení zdraví, a koná-li osobně, je zřejmé, ţe nároky by mohou být niţší. 

Pokud se pro odmítnutí KPR, ale i jiného ţivot zachraňujícího úkonu, rozhodne člověk mimo 

zdravotnické zařízení, momentálně bez známých obtíţí je správné mu dát moţnost předem 

vyslovené přání sepsat. Avšak formálně náročnější formou. Tady by se dalo uvaţovat i o sta-

novení pevné doby trvání platnosti dokumentu nesoucího vůli pacienta. Společným formálním 

poţadavkem rozhodnutí vedoucích k ukončení ţivota bude bezpochyby písemná forma. U 

méně závaţných přání si lze představit i ústní či jinou formu projevu, po kterém bude násle-

dovat poznámka do zdravotnické dokumentace. Všechny způsoby však vyţadují, aby byly 

součástí dokumentace o pacientovi, aby se s nimi mohli seznámit všichni zdravotničtí pracov-



Strana 54 z 64 

 

níci, kteří přijdou do styku s nemocným. Inspirací mohou být i zahraniční právní úpravy. 

Zejména v zemích, kde tyto instituty fungují jiţ déle
171

.  

   Rozhodování pro futuro má náleţet zásadně do rukou pacienta (či případného budoucího 

pacienta). Začátkem k uţívání všech právních vymoţeností jsou informace. Je namístě ţádat 

od zdravotnických zařízení vlastní úpravu informování svých pacientů. Zdraví lidé jsou s to si 

informace obstarat sami. Nemocní, kterých se to přímo týká, mají mít moţnost snazšího pří-

stupu k relevantním znalostem. Další text bude zaměřen na vyjádření vůle nebýt resuscitován, 

protoţe problematiku smrt nepřivozujících přání není nutno řešit natolik podrobně. Přání smě-

řující k témuţ konci jako DNR lze upravit obdobným způsobem. Je zřejmé, ţe rozhodnout se 

pro odmítnutí resuscitace není snadné. První informace má směřovat na moţnost tuto vůli 

sepsat. Nejvhodnější se zdá být leták, nebo podobný tištěný prospekt
172

, který pacient dostane 

při příjmu do lůţkové části nemocničního zařízení. Ten můţe poskytovat poučení o právech 

pacienta obecně, objasnit pravidla, která jej při pobytu v zařízení zavazují a mimo jiné odka-

zovat na moţnost sepsat DNR. Další informace by pak pacient získal na poţádání. Tyto otáz-

ky by ale měla upravit zdravotnická zařízení. Nápomocna by jim mohla být i doporučení mi-

nisterstva zdravotnictví, či profesních organizací. Zákon však musí stanovit informační po-

vinnost, která bude počítat s primární aktivitou zařízení. Kdyţ uţ máme informovaného paci-

enta, který se rozhodne sepsat vůli nebýt v případě nutnosti oţivován a poţádá o pomoc 

s formulováním tohoto poţadavku, je nutné stanovit způsob. Opět jsem přesvědčen, ţe tuto 

funkci by měla zvládnout zdravotnická zařízení. V zahraniční praxi je běţná formulářová 

forma. Po sestavení samotné vůle, nebo i před tím, je nutné zjistit psychické rozpoloţení paci-

enta. Nejedná se o vyšetření, nýbrţ o výkladovou pomůcku pro etickou komisi, například ve 

formě dotazníku (či sérii dotazníků). Samotné rozhodnutí v případech DNR by měla schválit 

právě etická komise. Myšlenka nestojí na povolování, ale na kontrole formálních i materiál-

ních aspektů. Sepíše-li pacient dokument o DNR, dostane se do jeho zdravotnické dokumen-

tace. Má-li některý z pracovníků pečujících o nemocného, či právní zástupce nemocného po-

chybnosti o tomto dokumentu, dojde k jeho projednání v etické komisi. Ta zváţí námitky na-

vrhovatele, uváţí dle znění dokumentu, dotazníků či po rozhovoru s pacientem formální a 

materiální soulad přání se zákonem a rozhodne o jeho aplikaci. Přezkum by byl moţný 

zejména při delším časovém odstupu, ztráty schopnosti pacienta o sobě rozhodovat, nebo 

                                                 
171

 Viz např. úpravu USA - Patient Self-Determination Act z roku 1990  

172
 Viz např. Deciding about CPR – Do-Not-Resuscitate (DNR) Orders, A Guide for Patients and Families, vy-

daný ve státě New York v souladu s poţadavkem právních předpisů (Patient Self-Determination Act) 
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změně jeho zdravotního stavu. Primárním úkolem ale je najít moţnost vůli pacienta respekto-

vat.  

   Rozhodování zástupce přichází do úvahy v momentech, kdy pacient nemůţe o sobě rozho-

dovat sám, ale i v situacích, kdy rozhodovat nechce. Ustanovení zástupce si lze představit 

dvojím způsobem. Mimo zdravotnické zařízení plnou mocí s formálním poţadavkem písem-

nosti a úředně ověřeného podpisu zmocnitele. Ve zdravotnickém zařízení formou zvláštní 

plné moci, tvořící součást dokumentace sepisované při příjmu do zařízení a podepisované 

před pracovníkem zařízení. V obou případech je opět nevyhnutelné, aby zmocnění tvořilo 

nedílnou součást zdravotnické dokumentace pacienta. Podobným způsobem je vhodné za-

znamenat i osoby, které mají být z vůle pacienta o jeho stavu informovány. Nelze připustit, 

aby bez dalšího rozhodovali, či přijímali informace, rodinní příslušníci pacienta. Rozhodnutí 

zástupce by poté měla být postavena na roveň rozhodnutím nemocného. Při zastoupení ze 

zákona lze uvaţovat nad tím, zda moţnost sepsat DNR má mít zástupce, ze své vlastní vůle. 

Byla by vhodná veřejná diskuze, zatím si však lze pro akademické účely vystačit s poznatky 

ze zahraničí. V některých případech se vyţaduje aţ soudní rozhodnutí, které nahradí výrok 

vůle pacienta. Někdy se vyţaduje konsenzus právního zástupce, informovaných příbuzných a 

lékařského týmu
173

.  

   Posledním rozhodujícím subjektem je etická komise. Jak jiţ bylo zmíněno, je uţívána 

zejména v USA. Jejími členy by měl být ošetřující lékař (či lékaři), právník zařízení, etický 

pracovník zařízení (či duchovní) a případně téţ zástupce nemocného pacienta, o kterém se 

vede jednání. Etická komise, je-li konstituována, nemá za úkol pouze řešení problematických 

doloţek DNR. Jiná rozhodnutí jí můţe svěřit zákon i vnitřní předpisy zdravotnického zařízení. 

Při rozhodování o DNR by měla mít na paměti především pacientovu vůli. Zdroje, kterými lze 

tuto vůli zjistit se mohou různit. Nejpraktičtější se zdají dotazníky, nejbezprostřednější zase 

přímý rozhovor s pacientem. Ten však nebude zpravidla moţný. Funkcí komise při rozhodo-

vání je oprostit lékaře od odpovědnosti za respektování či nerespektování vůle pacienta 

v případném sporu o ní. Rozhodnutí je nutno přijmout v konsenzu se zástupcem pacienta. 

Nepodaří-li se jej dosáhnout, musí mít dotčená strana šanci na soudní přezkum dokumentu 

nesoucího rozhodnutí pacienta. Ve sporu by bylo nutno prokázat vadu či jiný důvod neúčin-

nosti pacientovi vůle. Vhodnějším je přitom pochopitelně způsob kontroly etickou komisí 

                                                 
173

 Viz např. Lewis, P. – Withdrawal of Treatment from a Patient in a Permanent Vegetative State: Judicial In-

volvement and Innovative „Treatment„, Medical Law Review 15, Podzim 2007, str. 392 – 399, kde je pojednáno 

o odnímání léčby, a tam uvedené odkazy  
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vyvolaný před situací, ve které má dojít k uplatnění. Uzákonění etických komisí a jejich prak-

tické působení by mohlo mít příznivý dopad na předcházení sporům a jejich řešení, při kont-

role kvality zařízení a jejího zvyšování i při řešení pracovněprávních otázek uvnitř zařízení. 

Bylo by rozhodně velkým posunem k modernímu systému poskytování zdravotní péče.
174

  

   Konečně čtvrtým okruhem úvah de lege ferenda je funkce zdravotnické dokumentace 

v procesu fungování neresuscitační doloţky, ale i předem vyslovených přání obecně. Nejedná 

se zde o úpravu novou, jen je nutno zvýraznit či vyjasnit některé momenty. Úprava dokumen-

tace musí pamatovat na svou obsahovou stránku, tedy aby kromě jiného zahrnovala případnou 

vůli pacienta, vţdy však okruh osob, které mají být o jeho zdravotním stavu informovány, téţ 

moţného právního nástupce. Dále i případná vyjádření pacienta ke svým předem vysloveným 

přáním (například zmíněné dotazníky). Samozřejmě všechny informované souhlasy a nega-

tivní reversy. Po formální stránce musí úprava pamatovat na informovanost povolaných zdra-

votnických pracovníků, ochranu před neoprávněnými zásahy do dokumentace, či jejím nezá-

konným zveřejněním. Podstatnou vlastností dokumentů o DNR musí být jejich mobilita. Musí 

sledovat umístnění pacienta. Mnoţství problémů můţe odstranit zavedení informačních elek-

tronických systémů. Z důvodu opodstatněných poţadavků na písemnost některých aktů však 

zřejmě v dohledné době papírovou dokumentaci nenahradí. Zajímavým trendem v souvislosti 

s dokumentací je pouţívání rozlišovacích označení pacientů. Pro praxi nejvhodnějšími se jeví 

náramky na ruce. Jejich pouţití v případě DNR můţe být uţitečné, aby zdravotničtí pracovní-

ci ihned rozpoznali, ţe se jedná o pacienta se sepsanou vůlí nebýt resuscitován.  

 

   Vývoj v oblasti lidských práv dospěl aţ do bodu, kdy má jednotlivec právo rozhodovat o 

svém zdraví v široké míře. Vytyčení těchto práv v mezinárodním dokumentu však ještě nedá-

vá úplnou garanci. Je prvním výrazným krokem, ale nyní je nejvyšší čas, aby pokročil i vývoj 

vnitrostátní. Lze se v zásadě shodnout, ţe kaţdý člověk chce umírat bez bolestí, důstojně, 

v kruhu svých blízkých a v míru. Lékařská věda dnes dokáţe prodluţovat ţivot. Institut nere-

suscitace nemá být primárně určen zdravým ani mladým. Je jen součástkou v systému, který 

chce umoţnit důstojný odchod ze ţivota. Ne hrubým zásahem ţivot skončit, ale ani hrubým 

zásahem jej udrţovat dál. Ve spojení s paliativní péčí a hospicovou starostlivostí je DNR pou-

ze doplňkem pro právní jistotu, jen právní moţností pro ty, kteří se rozhodnou ji vyuţít.  

                                                 
174

 K etickým aspektům rozhodování viz Löfmark R. - Do-not-resuscitate orders. Ethical aspects on decision 

making and communication among physicians, nurses, patients and relatives, Universitetstryckeriet, Lund, 2000 
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   Etické aspekty nebyly zde téměř vůbec projednány. Obavy ze zneuţívání se objevují a bu-

dou objevovat. Domnívám se však, ţe neresuscitace je moţné mnohem snáze zneuţít ve sta-

vu, kdy není regulována vůbec nebo je regulována příliš přísně. Nelze se domnívat, ţe nedo-

chází k neresuscitacím. Děje se tak ale bohuţel bez vůle pacienta
175

. Na rozdíl od forem ak-

tivního usmrcování na ţádost či asistované sebevraţdy jsem přesvědčen o mnohem vyšší míře 

přijatelnosti. Je zřejmé, ţe ještě potrvá nějaký čas, neţ bude tento institut uspokojivě fungovat 

v běţné praxi. Pomoci mohou i profesní organizace (zejména lékařů a sester) vydáváním tzv. 

guidelines, v zahraničí tak běţných
176

. Doufám, ţe brzy budou moci pacienti sami říct „nere-

suscitovat – prosím“. 

 

                                                 
175

 Ze stejných důvodů došlo k revizi institutu DNR v roce 2000 ve Spojeném Království – viz 

http://www.bbc.co.uk/religion/ethics/euthanasia/overview/dnr.shtml , zveřejněno na BBC Religion & Ethics: 

8.2.2005  

176
 Např. guidelines vydané British Medical Association nebo Royal College of Nursing, či publikace americké 

Joint Commission  o tzv. advance directives (předem vyslovených přáních). Z českého prostředí je velice pod-

statným dokumentem doporučený postup České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně k paliativní péči. 

http://www.bbc.co.uk/religion/ethics/euthanasia/overview/dnr.shtml
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Závěr a poděkování  

   Do medicíny jako poskytování zdravotní péče zasahují všelikeré nemedicínské nauky. Ně-

které jsou starší, například lékařská etika a některé novější, jako například ochrana veřejného 

zdraví (public health), ekonomické řízení zdravotní péče (health care management), nebo prá-

vě zdravotnické právo. Ať uţ se bude vyvíjet medicína i tyto přidruţené nauky jakýmkoli 

směrem, vţdy musí mít před očima pacienta. Léčeného. Toho, komu nutno pomoci. A přesně 

tak, jako umírání patří k ţivotu, snad bude jednou humanita, respekt individuality a empatie 

patřit k poskytování zdravotní péče. Ukončování léčby více neţ kterákoli jiná fáze nutí 

k zamyšlení nad nedokonalostí lidského bytí. Pragmatičtěji pak nad nedokonalosti právní 

úpravy v této sféře.  

   Chtěl bych proto na závěr své práce poděkovat lidem, kteří mi umoţnili do této nedokona-

losti nahlédnout a těm, kteří se snaţí s ní něco udělat. Jmenovitě děkuji p. prof. JUDr. Dagmar 

Císařové, DrSc., za vedení při tvorbě této práce a za „ochrannou ruku“ nad činností Centra 

zdravotnického práva PFUK. Dále slečně Kristíně Tatarkové za spolehlivé rady z medicínské 

oblasti a psychickou podporu. V neposlední řadě téţ Mgr. Heleně Peterkové za to, ţe dovedla 

grantový projekt o pokynech DNR do zdárného konce a výrazně tak pomohla tomu, abych 

věřil, ţe právo má šanci spoluformovat medicínu k lepšímu.  
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Název práce v  anglickém jazyce  

End of Treatment Decision Making – Legal Aspects  

 

Shrnutí v anglickém jazyce  (Summary) 

   Thesis is focused on end of treatment decision making and its legal aspects. Author tries to 

explain some of the most important terms used in medical law conceptions in Czech Republic. 

It‟s hard or almost impossible to find these definitions in literature. Therefore most of the 

statements are built on author‟s opinion.  

   The first chapter is mostly about general definitions, such as what is medical law what im-

pact it has in Czech legal system and how it is ruled. Second term to explain was “lex artis”. 

It‟s widely used name for special tool to define “what was the only right procedure in this 

case” from medical point of view. By this time there is no suitable legal definition. Therefore 

author tries to find such definition in decisions of the Highest Court of Czech Republic and 

literature. While thinking about this topic, it is necessary to keep in mind problems with pro-

fessional guidelines.  

   The second chapter continues with general definitions. But in this case, the whole chapter is 

only about one term, which is considered to be crucial. The explanation of treatment itself is 

necessary for defining the very moment of beginning and ending of treatment. Author uses 

civil law to find subjects and object of this legal relation and then tries to use them to demon-

strate differences between treatment and other civil legal relations. 

   The third chapter follows the moment of beginning of treatment. If we want to examine end 

of treatment decision making, we must know when it ends. And for its end we have to know 

when, how and why it begins. This chapter compares Czech legal situation with international 

conventions (e.g. Bioethical convention – Oviedo 1997). In the first place author is defining 

what are emergency situations and then situations when the treatment is initiated willingly by 

patient.  

   The fourth chapter distinguishes between end of treatment as a moment in which treatment 

is terminated and end of treatment decision making as a time period in which decisions have 

to be made. The moment can be defined by two situations. Patient is cured or patient is dead. 

The first one can be defined as a moment when subjective impression of patient (the person 

which is cured) and subjective impression of doctor (person who cures) are almost the same 
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and inclines to agree that patient is cured. This agreement has to be built on objectively ac-

knowledged procedures. Then author analyzes moment of death as described in literature.  

Second part of this chapter explains theoretical ideas on end of treatment decision making. 

Wide part of considerations explains substitute decision making in Czech legal system, how-

ever sometimes it is far from the practice.  

Last part of this chapter is dedicated to explanation of terms such as euthanasia and DNR and 

its legal consequences.  

   In the last chapter author is rethinking actual legal situation and tries to define practical mi-

lestones for development of medical law in Czech Republic. 

   Whole thesis was written in attempt to describe, analyze and rethink Czech medical law and 

end of treatment / end of life decision-making, taking patient as the most important part of all 

the relations described.  
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