
Resumé 
Euthanasie představuje jedno z vůbec nejkontroverznějších témat. Jak je zmíněno v první 

kapitole této práce, ve světě nepanuje jednoznačný názor, který by byl pro nebo proti 

uzákonění aktivní přímé euthanasie. 

 Cíl této diplomové práce nespočívá v jakémkoliv přesvědčování. Na přibližně 60 

stranách textu předkládám čtenářům informace o právní úpravě euthanasie nejen v České 

republice, ale i o její právní a teoretické úpravě v zahraničí.  

 První kapitola se snaží zlákat čtenáře, aby pokračovali ve studiu této práce. 

Rovněž je zde nastíněno, čemu se budu ve své práci věnovat. 

 „Pojem euthanasie“ je název druhé kapitoly. V této části se zabývám: a) 

rozborem několika definic a b) historickým vývojem v nahlížení na euthanasii. Termín 

euthanasie vychází ze dvou řeckých slov. Eu, což znamená dobrý, popř. normální a 

Thanatos, což znamená smrt. Euthanasie tak může být přeložena jako „dobrá smrt“. Je 

však potřeba zmínit, že v průběhu staletí došlo k určitým změnám v chápání tohoto 

termínu.  

 Dnes se euthanasií rozumí usmrcení jiného, nevyléčitelně nemocného, který trpí 

nesnesitelnými bolestmi, na jeho vlastní žádost. Nemocný přitom musí být schopen 

porozumět vážnosti takové žádosti.  

 Převážná část evropské právní úpravy rozlišuje čtyři základní kategorie 

euthanasie. Euthanasii aktivní a pasivní, euthanasii aktivní přímou a nepřímou. Ve státech 

common law se za euthanasii označuje jen aktivní přímá euthanasie. Pro její vyjádření je 

často užívána zkratka ,,AVE“ (Active Voluntary Euthanasia).  

Třetí kapitola je zaměřena na právní úpravu euthanasie v České republice. 

V posledních sedmi letech se uskutečnilo několik pokusů, které se snažily změnit její 

nedostatečný právní stav. V roce 2004 se komise pracující na návrhu nového trestního 

zákoníku rozhodla vytvořit novou privilegovanou skutkovou podstatu trestného činu 

usmrcení na žádost. Toto ustanovení nemělo zavést beztrestnost euthanasie. Cílem této 

skutkové podstaty bylo rozlišit mezi různou společenskou nebezpečností trestných činů. 

Tyto snahy ovšem nebyly nakonec přijaty. O dva roky později vznikl návrh zákona o 

důstojné smrti, který měl za přísných podmínek uzákonit vykonání aktivní přímé 

euthanasie. Ta mohla být provedena jen lékaři. Ti by museli před samotným výkonem 



konzultovat několik dalších odborníků. V návrhu zákona byla rovněž předpokládána 

následná kontrola vykonaných euthanasií. Lékaři by tak museli zasílat zvláštní tiskopisy 

speciálně vytvořené komisy. Ta by rozhodovala o tom, jestli lékař postupoval v souladu 

se zákonem. Pokud by došla k závěru, že byl zákon porušen, předala by věc státnímu 

zástupci, který mohl s lékařem zahájit trestní stíhání. Návrh zákona však nenašel 

dostatečnou podporu a nebyl Senátem České republiky přijat.  

Čtvrtá kapitola je zaměřena na srovnání právní úpravy euthanasie ve vybraných 

evropských i mimoevropských státech. Tato část rovněž obsahuje dva historické exkursy. 

První je věnován zneužití institutu euthanasie nacistickým Německem ve 40. letech 20. 

století. Ve druhém se pak zabývám úpravou trestného činu usmrcení na žádost podle 

uherského trestního zákoníku z roku 1878. 

V páté, závěrečné části této diplomové práce jsou obsaženy mé závěry a návrhy 

právní úpravy de lege ferenda.  

Česká republika se snaží vyřešit tento nepříznivý stav a stále hledá odpověď na 

otázku, zda-li je euthanasie tak závažný trestný čin jako vražda. Osobně se přikláním 

k názoru, že přijetí privilegované skutkové podstaty trestného činu usmrcení na žádost, je 

správnou cestou. 

 


