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Anotace 
 
 Bakalářská práce se zabývá pohledem církví a náboženských 

společností na morálně právní status nenarozeného lidského jedince.  

Je napsána z pohledu jedné z oblastí teologické etiky, a sice biomedicínské 

etiky. Předkládá dle vlastního výzkumu stanoviska církví a náboženských 

společností v ČR a srovnává je s různými teoriemi, které se týkají morálně 

právního statusu nenarozeného lidského života, s lidosprávními standardy  

a s právní legislativou v ČR. Lidská důstojnost je pro ni základem a cílem 

lidských práv a kořen lidské důstojnosti spatřuje již v biblickém pojetí člověka.  

Výsledky svého bádání a vyhodnocení nabízí sociálním a pastoračním 

pracovníkům i široké veřejnosti. 

 

Klíčová slova: morálně právní status nenarozeného lidského života, 

lidská důstojnost, lidská práva, teologická etika, biomedicínská etika, 

legislativa ČR, církve, náboženské společnosti. 

 

 

 
 
 
 
 



  
 

Summary 
 

     This bachelor thesis focuses on moral and legal status of unborn child 

from the viewpoint of the churches and other religious organisations. It is 

written from the perspective of biomedical ethics attached to theological ethics. 

The attitudes of the churches and other religious organisations in the Czech 

Republic are interpreted on the basis of its own research and are contrasted 

with other theories dealing with the moral and legal status of unborn child, 

human and legal standards and Czech legislation. The core of this issue is 

human dignity – the aim of human rights whose origins can be found in the 

Bible. 

    The results of the research are available to any social and pastoral 

workers as well as the public. 

 

    Key words: moral and legal status of unborn human life child, human 

dignity, human rights, theological ethics, biomedical ethics, Czech legislation, 

churches,  religious organisations. 
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Úvod 

 Má bakalářská práce s názvem: Pohled církví a náboženských 

společností na morálně právní status nenarozeného lidského života, v sobě 

skrývá mnoho diskusí a polemik v pluralitní společnosti. Uznání morálně 

právního statusu v našem státě je rozdílné a nejednotné, a proto se tímto 

tématem budu blížeji zabývat a upřesňovat různá stanoviska, jak z hlediska 

biomedicíncké etiky, tak právního rámce, ale i z církevního a náboženského 

hlediska. Tato stanoviska budu srovnávat a analyzovat do ucelenějších skupin.  

  Proto cílem mé bakalářské práce je: Srovnat, analyzovat a utřídit 

stanoviska církví a náboženských společností s teoriemi v biomedicínské etice  

a právním rámcem  České republiky. Cílem je také seznámit čtenáře se 

stanovisky církví a náboženských společností, která jsou pak důležitá při 

setkávání s jednotlivými členy jako občany či adresáty poradenství či pomoci. 

Nenarozený lidský život je nejzranitelnější a bezbranný, neboť se nemůže 

nikterak bránit a hájit svá práva. Proto je nutné, aby stát a společnost bránila  

a hájila tento nenarozený lidský život. Jako hypotézu uvádím, že dle mého 

soudu je potřeba přiznat morálně právní status důstojnosti nenarozenému 

lidskému životu již od početí, a to z důvodu pojetí univerzality lidskoprávního 

principu lidské důstojnosti.  

Toto téma patří k  nejaktuálnějším problémům v současné době, protože 

je důležité a nutné zabezpečit ochranu a pomoc nenarozenému lidskému životu  

a má důsledky pro názory u různých témat. K dosažení vytyčeného cíle budu 

postupovat následujícími kroky. V úvodu své práce vymezím teologickou  

a biomedicínskou etiku, což bude základ pro další zpracování tématu, a to 

zejména právního rámce, který představím formou legislativy, která přispívá 

k ochraně nenarozeného lidského jedince. Dále vymezím lidskou důstojnost  
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a lidská práva nenarozeného jedince, které jsou určující pro uznání morálně 

právního statusu nenarozeného lidského života. 

  Aby mohl být plod chráněn, musí mít právo na život, a s tím spojenou 

lidskou důstojnost. V praktické části své práce se budu zabývat již 

zmiňovanými stanovisky církve a náboženských společností, které nejprve 

představím, a poté je budu analyzovat a srovnávat do morálně právních 

postojů, které vymezím v teoretické části práce. Stanoviska církví  

a náboženských společností získám oslovením, přes elektronickou komunikaci, 

ale i formou osobního rozhovoru, představitelů církví a náboženských 

společností, které jsou registrovány Ministerstvem kultury České republiky. 

V závěrečném kroku vyhodnotím stanoviska také tím, že je utřídím dle 

podobnosti a srovnám s lidskoprávními standardy a právní úpravou v ČR. 
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1 Teologická etika 

V této kapitole představím v rámci pluralitní společnosti teologickou 

etiku se svým dělením a propriem jakožto disciplínu zabývající se etikou  

a teologií v rámci ekumenického dialogu. Teologickou etiku můžeme vymezit 

jako etickou reflexi, která má své základy křesťanského poselství a křesťanské 

biblicky založené víry.1 

Je nutno podotknout, že teologická etika neznamená pouhou etickou 

reflexi, ale že vychází z lidské praxe. To znamená, že se zaměřuje na prvky 

z každodenního života, které se zasazují do eticky morálního kontextu v rámci 

křesťanské perspektivy ve světle evangelia či v horizontu křesťanské víry.2 

 Teologická etika zkoumá problematiku životních situací člověka, které 

zasazuje do různých eticko-morálních kontextů. Zabývá se taktéž tématem, 

jako je morálně právní status nenarozeného lidského života, přičemž se zabývá 

především lidskou důstojností, lidskými právy apod., o kterých se zmíním 

v dalších kapitolách.  

1.1 Dělení teologické etiky 

Teologickou etiku dělíme na dvě oblasti: fundamentální (obecná)  

a speciální (aplikovaná). Fundamentální neboli obecná teologická etika se snaží 

odůvodňovat morální posouzení a chování, zatímco speciální (aplikovaná) 

teologická etika staví na té první fundamentální a konkrétně posuzuje určitý 

čin, např. otázkou Jak se mám zde rozhodnout a jak mám jednat?3  

Speciální etika se dále dělí na dva okruhy, a to na individuální a sociální. 

Individuální etika se zabývá tématem jako takovým, což znamená vztah k sobě 

samému a k druhým, ale setkáme se s ní i v biomedicíncsko-etických 

                                                
1 René Milfait, Teologická etika, 57 
2 René Milfait, Teologická etika, 57 
3 René Milfait, Teologická etika, 58 
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diskusích, např. v otázkách týkající se morálně právního statusu embrya. 

Sociální teologická etika se zabývá morálními podmínkami v rámci 

celospolečenských struktur, jako je např. politika, hospodářství apod. Toto 

rozdělení však nepředpokládá, že oblasti teologické etiky se navzájem 

neprolínají, ale naopak, sjednocují se a berou téma v širší a ucelenější 

celistvosti.4  

1.2 Proprium teologické etiky 

Teologická etika má vymezení se svým specifikem, které je nutné  

a patřičné si zde přiblížit, abych mohla dál z této oblasti vycházet a čerpat.  

Propriem teologické etiky označujeme to, co je specifické, jedinečné,  

co spočívá v rozhodnutí pro Ježíše Krista, ze kterého vychází i porozumění 

konkrétnímu člověku. Člověk je stvořen k obrazu a podobenství  

Ježíše Krista – imago Dei. Z toho vyplývá porozumění člověku se svou lidskou 

důstojností, rovností, jedinečností apod. Z takové interpretace vyplývá 

solidarita, pomoc utlačovaným a slabým, nemocným, respekt k druhému, 

ochrana druhého apod. Tato témata v sobě zahrnují přikázání lásky k Bohu, 

k sobě a k bližním. Teologická etika se snaží o podporování mravního 

rozhodnutí na základě jednání.5  

Tato práce vychází z teologické etiky. Protože téma souvisí s rámcem 

biomedicínsko-etickými diskusemi v kontextu pluralitní společnosti a právního 

státu, nyní vymezím pojem biomedicínské etiky. 

                                                
4 René Milfait, Teologická etika, 58–59 
5 René Milfait, Teologická etika, 59 
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2 Biomedicínská etika 

Otázkou morálně právního statusu nenarozeného lidského života se 

zabývá biomedicíncká etika. V této kapitole se touto disciplínou budu zabývat 

jako jednou z mnoha okruhů teologické etiky. Nejprve představím tuto 

disciplínu, kde vymezím tento pojem a seznámím čtenáře s otázkou, Kdy 

začíná lidský život?, kde uvedu teorie, jejich zdůvodnění a námitky.  

Biomedicínská etika vymezuje určitou oblast z hlediska morální kvality. 

Tuto morální kvalitu můžeme zde pojmenovat z hlediska toho, co znamená 

lidsky důstojné utváření této oblasti. Původně byla biomedicíncká etika 

označována široce jako bioetika – což v sobě zahrnovala i úkol přezkoumávat 

morální pravidla pro vědecko technické zacházení s lidským životem. Novější 

název – biomedicínská etika, v sobě obsahuje otázky jak z medicíny, ale i další 

otázky z biomedicíny, které se nevztahují bezprostředně na vztah  

lékař – pacient. Pojem bioetika byl již využit v roce 1971 v USA.6  

Základním principem, který se zde prolíná je lidská důstojnost a lidská 

práva.7 Můžeme zmínit např. Německou biskupskou konferenci, která se 

vyjadřuje k lidské důstojnosti a právu na život následovně: „Biblický obraz 

člověka a zejména lidská důstojnost tvoří rámec pro lidské jednání.  

I neteologická odůvodnění vedou k poznání, že lidská důstojnost náleží člověku 

už jen na základě jeho lidského bytí a přednostně předchází každé právní 

úpravě. V tomto smyslu tvoří princip lidské důstojnosti, v němž je zakotvena 

nedotknutelnost i tělesné existence člověka, zároveň základ naší demokratické 

ústavy.“8 Toto pojetí zohledníme a využijeme dále při přiblížení lidské 

                                                
6 René Milfait, Uvedení do biomedicínské etiky. Výukové materiály pro Jabok a PSP ETF, 
   Power point prezentace, 2010 
7 René Milfait, Výukové materiály pro Jabok a PSP ETF, in: IS Jabok. Biomedicíncká etika, 4 
8 Německá biskupská konference, 2001, in René Milfait, Výukové materiály pro Jabok a PSP  
   ETF, in: IS Jabok.  Biomedicíncká etika, 5 



 14 
 

 

důstojnosti a lidských práv i při představení stanovisek jednotlivých církví  

a náboženských společností. 

2.1 Biomedicína a počátek lidského života 

S počátkem lidského života v oblasti biomedicíny se pojí mnoho 

otázek, které se liší různými odpověďmi. Jedna z mnohých otázek je právě 

zmiňovaná otázka týkající se statusu embrya, resp. od kdy můžeme dítě označit 

jako nositele morálních práv apod.  

Nyní se zaměřím na teorie, od kdy začíná lidský život.  Tato otázka 

souvisí se statusem embrya, který uvedu v následující podkapitole.  

 

1. Teorie, která říká, že lidský život začíná spojením dvou pohlavních 

buněk. Tato teorie vychází ze dvou odůvodnění:  

• jedná se o novou biologickou realitu, o novou bytost, která je 

určena vlastními geny. Je zde individuální lidský život. 

• radikalita jeho počátku: v budoucnosti již není žádný významný 

zlom, jako je spojení těchto dvou buněk, je nutno to chápat jako 

proces.9 

 

2. Lidský život začíná po skončení uhnízdění, který se nazývá nidace 

(uhnízdění oplodněného vajíčka v děloze matky10) Jedná se o okamžik, 

kdy se organismus připraví na péči o embryo. Vyvstane zde námitka, že 

se nejedná o hormonální změnu s nidací, ale už před nidací je vajíčko 

vyživováno. Zásahy do oplodněného vajíčka před uhnízděním v děloze 

matky nelze na základě kriminologických úvah dokázat, a tudíž trestat. 

Jsou zde přípustné blokátory nidace, čímž se myslí antikoncepce.11 

                                                
9 René Milfait, Výukové materiály pro Jabok a PSP ETF, in: IS Jabok. Biomedicíncká etika, 6 
10 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/nidace 
11 René Milfait, Výukové materiály pro Jabok a PSP ETF, in: IS Jabok. Biomedicíncká etika, 6 
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3. Další teorie ukazuje na počátek lidského života tím, že již není 

možnost vytvoření více zárodků (dvojčat). Zdůvodnění: Jedinec se již 

nemůže dále dělit (cca do 13. dne vývoje). Do tohoto času není jisté, 

zda se jedinec bude dále dělit, tudíž se nejedná o individuální lidskou 

bytost, ale o život specifický dle druhu, ze kterého jedinec či jedinci 

teprve vyrostou. Protiargumentem zde však zůstává, že nejde 

zaměňovat individualitu se singularitou. Individuum představuje to, co 

je jako celek nerozdělené, a ne nedělitelné.12 

 

4. Další teorie pojednává o začátku lidského života od třetího měsíce, kdy 

se jedná o rozvoj mozku. Zdůvodnění této teorie spočívá v tom, že je 

zde představa o začátku a konci života, který je spojen s činností 

mozku. Námitkou této teorie zůstává, že nelze takto pojednávat, neboť 

na jedné straně je smrt člověka a na druhé je embryo, které je živé již 

od zrodu svého mozku.13  

 

5. Následující teorie vysvětluje začátek lidského života během 

těhotenství či dokonce až narozením. Zdůvodnění tohoto výroku je, 

že člověk se uskutečňuje vztahem k druhým. Námitka ukazuje, že je 

pravda, že jsou důležité vztahy, ale nelze na tom stavět definici lidské 

osoby a status člověka nelze definovat uznáním společnosti. Společnost 

by pak mohla jedinci status osoby odejmout a upírat, řídilo by se to dle 

této teorie.14 

 

 

                                                
12 René Milfait, Výukové materiály pro Jabok a PSP ETF, in: IS Jabok. Biomedicíncká etika, 7 
13 René Milfait, Výukové materiály pro Jabok a PSP ETF, in: IS Jabok. Biomedicíncká etika, 7 
14 René Milfait, Výukové materiály pro Jabok a PSP ETF, in: IS Jabok. Biomedicíncká etika, 7 
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6. Poslední teorií pro přiznání začátku lidského života je teorie, která 

zmiňuje, že člověk se stává člověkem během prvních pár let života, 

kdy má dítě sebevědomí a schopnost se svobodně rozhodovat.  

Námitka: Člověk se nestane člověkem díky disponování rozumem  

a svobodou, nýbrž pouhým předpokladem. Jinak bychom nemohli 

označit jako lidi osoby, které jsou spící, v bezvědomí, v kómatu, 

kojenci apod.15  

 

I kdyby věda dala jednoznačnou odpověď, nevedlo by to bezprostředně 

k normativní jednoznačné odezvě. Např. lidé označují za vznik lidského života 

samotné oplodnění, ale přesto se neshodují ohledně právní kompetence embryí, 

plodů a narozených dětí.16  

 Já osobně zastávám teorii, ve které se mluví, že lidský život začíná již 

při spojení dvou pohlavních buněk. Je to ona velká událost, která je 

neopakovatelná a jedinečná. Spojení těchto dvou buněk v sobě zahrnuje 

všechny předpoklady a geny, ze kterých se dále člověk vyvíjí  

a zdokonaluje. Spojením buněk se člověk stává i se svou lidskou důstojností  

a se svými právy.  

2.2 Morálně právní status nenarozeného lidského života 

  V předchozí kapitole jsem se zabývala otázkou, od jakého okamžiku 

začíná lidský život. Tato otázka se liší různými výpověďmi od uznání začátku 

lidského života při splynutí dvou pohlavních buněk, až pojmenování člověka 

člověkem během prvních pár let života dítěte, kdy se člověk začíná svobodně 

rozhodovat a získávat sebevědomí. S touto otázkou souvisí již zmiňován 

morálně právní status nenarozeného lidského jedince, tzn. od kdy je uznávána 

lidská důstojnost a právo na život, co smíme činit s lidským embryem, komu je 
                                                
15 René Milfait, Výukové materiály pro Jabok a PSP ETF, in: IS Jabok. Biomedicíncká etika, 7 
16 René Milfait, Výukové materiály pro Jabok a PSP ETF, in: IS Jabok. Biomedicíncká etika, 7 
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přiznána právní ochrana apod. V úvodu této problematiky uvedu dvě pozice, 

které je třeba zmínit. 

 

1. Absolutní – absolutní ochrana života: člověku tak náleží od začátku 

lidská důstojnost a právo na život, lidská důstojnost se nedá dělit. 

2. Relativní – tzv. procedurální ochrana života: vychází se z předpokladu, 

že ochrana života je odstupňovaná. Lidská důstojnost se získává až 

v určitém stadiu vývoje.17  

 

V dalších podkapitolách uvedu tezi rozdílnosti, tezi mozkového zrodu, 

tezi individuace od nidace, které představují pozici relativní. Pozici absolutní 

představím v argumentaci „(S)KIP“. 

2.2.1 Teze rozdílnosti: snížené právo na život 

Jedná se o argumentaci, která zastává odstupňované právo na život. 

Můžeme říci, že se embryu přiznává snížené právo na život. Příznivci této teze 

uznávají toto snížené právo na život proto, že u usmrcení nebo zabití 

narozeného jedince, by se muselo stejně trestněprávně postupovat, jako  

u usmrcení či zabití lidského života v prenatální fázi. Dále se navrhuje, aby 

právo na život bylo uznáváno narozením jedince a u nenarozeného jedince aby 

se zakotvila ochrana života, která je odstupňovaná. Dle tohoto návrhu není 

embryo nositelem práva na život, ale jeho život je chráněn legislativně.18 

Na otázku, kdo je nositelem lidské důstojnosti zastánci této teze 

uvedou, že každý narozený člověk, u kterého se nebere v úvahu věk, národnost, 

pohlaví, náboženská příslušnost apod. Sporné je zde toto tvrzení  

u nenarozeného lidského života, kdy uvádějí, že lidská důstojnost se přiznává 

                                                
17 René Milfait, Uvedení do biomedicínské etiky. Výukové materiály pro Jabok a PSP ETF,  
    Power point prezentace, 2010.  
18 René Milfait, Teologická etika, 448–449 
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od okamžiku, kdy začne činnost mozku, tzn. cca od dvou měsíců po oplození 

(8 týdnů).19 Dle teze rozdílnosti znamená, že lidská důstojnost nenáleží embryu 

během prvních dvou měsíců, když ještě nezačala činnost mozku.  

2.2.2 Teze mozkového zrodu 

Jedná se o teorii, která představuje lidské individuum od okamžiku, kdy 

se vyvine nervový systém, který vykazuje mozkovou aktivitu. Odůvodnění 

spočívá v tom, že mozek je materiálním nositelem vědomí a osobnosti jedince 

a že zde můžeme spatřit paralelu s ukončením lidského života – smrtí mozku.20 

S tímto názorem jsme se mohli setkat již v předešlé kapitole ve čtvrté teorii, 

kdy se mluvilo, že člověk se stává člověkem při rozvoji a fungování mozkové 

činnosti.  

Kritérium stanovení vzniku mozkové činnosti se stanovuje na druhý 

měsíc po oplození. Zásahy před vznikem tohoto mozkového rozvoje nejsou 

absolutně zakázány a zvažují se na základě ostatních právních dober.21  

2.2.3 Teze individuace od nidace 

Tato teorie přiznává lidskou důstojnost až od nidace, tzn. cca od 14. dne 

po oplození. Argumentem je, že do čtrnáctého dne nelze mluvit o lidském 

individuu, neboť se mohou z embryoblastu vytvořit ještě dvojčata. Avšak i při 

vzniku dvojčat neztrácí původní embryo svou totožnost, ani nezaniká s tím, že 

místo něj vzniknou dvě nová embrya. Původní embryo pokračuje ve svém 

vývoji, ze kterého je generován další živý organismus. Další argument 

odůvodňuje tím, že je vysoké procento, že raná embrya na cestě do dělohy 

odumírají. Proto se začíná s ochranou až od nidace, kdy narůstá 

                                                
19 René Milfait, Teologická etika, 449 
20 René Milfait, Teologická etika, 449 
21 René Milfait, Teologická etika, 449 
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pravděpodobnost a stabilita autopoietického vývoje.22 S touto pozicí jsme se 

taktéž setkali ve druhé teorii v předešlé kapitole.  

2.2.4 Argumentace „(S)KIP“ 

Název argumentace „(S)KIP“ nese v sobě zkratky začátečných písmen. 

Jedná se o S – species (druh), K – kontinuitu, I – identitu, P – potencialitu  

a tato argumentace má vyjádřit vztah embrya s pozdějším nositelem lidské 

důstojnosti a základních lidských práv. Výrazem S – species se myslí 

příslušnost k nějakému druhu, tudíž náleží jedinci morální status na základě 

toho, že patří k určitému druhu. K – kontinuita ukazuje na předpoklad, že vývoj 

jedince je kontinuální. I – identita ukazuje, že mezi embryem a matkou existuje 

určitá totožnost a P – potencialita vykazuje potenciál, aby se embryo mohlo 

rozvinout do osoby. Závěrem této argumentace vyplývá, že embryo 

představuje lidské individuum, i když se mu zatím nepodobá a nemá 

rozvinutou mozkovou činnost.23 

 

V této kapitole jsem představila základní teorie a argumentace, od kdy 

se přiznává lidská důstojnost a právo na život, se kterými se můžeme 

v pluralitní společnosti setkat. Dále se budu zabývat kapitolou o právním 

zakotvení ochrany nenarozeného lidského života. Lidský život je třeba chránit 

již od samého začátku, neboť je to právě onen klíčící život, který se nemůže 

sám o sobě chránit, proto je důležitá vnější ochrana, a to ze strany právního 

státu.  

                                                
22 René Milfait, Teologická etika, 452 
23 René Milfait, Teologická etika, 453–454 
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3 Právní ochrana nenarozeného lidského života v ČR 

V předešlé kapitole jsem se zabývala morálními stanovisky, od kdy je 

přiznána lidská důstojnost, kdo je nositelem lidských práv apod. V této kapitole 

upřesním právní zakotvení v ČR. Představím důležité zákony, které se týkají 

této problematiky, a srovnám jednotlivé země dle přístupu ochrany 

nenarozeného lidského života  

3.1 Zákony o umělém přerušení těhotenství  

V této podkapitole představím stručný popis zákonů, týkající  

se umělého přerušení těhotenství, a to posloupně dle vzniku této legislativy.  

3.1.1 Trestní zákon č. 117 z roku 1852 

Až do roku 1950, což znamená celé století, platil tento zákon, který 

pojednával o „vyhnání plodu“. Tento zákon byl restriktivní a odpovídal úrovni 

ostatních zákonů v evropských zemích. Z komentáře k § 144 vyplývá pojem 

tzv. „krajní nouze“, kdy se lékaři dovolovalo vykonat potrat, a to z důvodu 

zachování života matky.24 V zákoně se uvádí, že pokud si žena způsobí 

vyhnání plodu či si přivodí takový porod, že dítě na svět přijde mrtvé, dopouští 

se zločinu, za který ji hrozí 1 až 5 let vězení.25  

Je zajímavé si povšimnout, jak se vyvíjela terminologie. Zde se nejedná  

o umělé přerušení těhotenství, nýbrž o vyhnání plodu.   

 

 

                                                
24 F. Havránek, 66  
25 Kempný, Korčák, 67  
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3.1.2 Trestní zákon č. 86/1950 Sb.  

V zákoně z roku 1950 se terminologie dál vyvíjela. Zákon pojednával  

o „usmrcení lidského plodu“. Postih tohoto zákroku zde byl mnohem 

liberálnější. Jednalo se o zmírnění trestu těhotné ženy a zavedl lékařskou  

a eugenickou indikaci k usmrcení lidského plodu. Lékař měl povolení ukončit 

těhotenství pouze z důvodu, pokud jiný lékař určil, že by plod ohrožoval zdraví 

těhotné ženy.26  

3.1.3 Zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství 

Díky zákonu z roku 1957 se podařilo řešit regulaci porodnosti v našem 

státě. Kromě zdravotní indikace, kdy se může těhotenství přerušit, zavedl tento 

zákon sociální indikaci, tzn. jiné důvody zvláštního zřetele hodné. Tento výkon 

mohl být vykonán jen v lůžkovém zdravotnickém zařízení a o žádosti 

rozhodovala zvláštní zdravotní komise. V zákoně byla uvedena také 

beztrestnost ženy a trestní postih přešel na člověka, který zákrok provedl  

či k němu nabádal. Další podrobnosti týkající se jiných důvodů zvláštního 

zřetele, kdy se jednalo o sociální otázky, byly upřesněny ve vyhláškách 

ministerstva zdravotnictví.27 

3.1.4 Trestní zákon 140/1961 Sb. 

V roce 1961 vyšel trestní zákon, který obsahoval a zavedl postih pro 

nedovolené přerušení těhotenství. Paragraf 227 definuje, že kdo těhotné ženě 

pomáhá nebo ji svádí k tomu, aby své těhotenství sama uměle přerušila  

či požádala o to třetí osobu nebo jinému dovolila, aby bylo její těhotenství 

ukončeno, a to způsobem neslučitelným dle zákonných předpisů o umělém 

přerušení těhotenství, bude potrestán odnětím svobody. Dále se poukazuje  

                                                
26 Kempný, Korčák, 66 
27 Kempný, Korčák, 66 
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na to, že těhotná žena, která své těhotenství sama uměle přeruší či někoho o to 

požádá, není pro takovýto čin trestná.28  

3.1.5 Zákon o umělém přerušení těhotenství 66/1986 Sb. 

Česká národní rada sestavila zákon o umělém přerušení těhotenství, který 

stanovuje jasné podmínky k provedení umělého přerušení těhotenství.  

Účelem zákona je především co nejbezpečnější zabezpečení ochrany 

života a zdraví matky. Je důležité předcházet nežádoucímu otěhotnění, a to 

formou výchovy směřující k plánování rodičovství, a to jak v rodině, ve škole, 

zdravotnických zařízeních, tak i v ostatních společenských oblastech. Žena 

musí o tento zákrok písemně požádat, a to za předpokladu, kdy plod není starší 

než 12 týdnů a nebrání tomu její zdravotní důvody. Ženě může být těhotenství 

uměle přerušeno ze zdravotních důvodů, jestliže s tím souhlasí nebo z jejího 

podnětu, je-li ohrožen její život či život plodu nebo jedná-li se o genetickou 

vývojovou poruchu.29  

Žena musí požádat svého gynekologa, který je příslušný dle svého 

trvalého bydliště nebo místa, kde pracuje, či školy, kde studuje. Lékař má 

povinnost poučit ženu o možných zdravotních a psychických rizicích  

a o používání antikoncepčních metod. Zjistí-li lékař, že těhotná žena splnila 

náležité podmínky (viz výše), stanoví příslušné zdravotnické zařízení, kde se 

zákrok vykoná. Dále zákon poukazuje na důležité aspekty, které se týkají této 

problematiky a jsou důležité, aby byly legislativně zakotveny (např. uhrazení 

zdravotnickému zařízení příplatek za tento zákrok).30   

Zákon 66/1986 Sb. dává takové podmínky, aby nebylo samozřejmostí, že 

žena může kdykoliv a kdekoliv jít na umělé přerušení těhotenství.  

                                                
28 Kempný, Korčák, 70–71 
29 Kempný, Korčák, 71–72 
30 Kempný, Korčák, 72–73 
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Zamyslíme-li se nad názvem tohoto zákona: umělé přerušení těhotenství, 

dojdeme k závěru, že nemůže být žádná řeč o přerušení, ale o ukončení!31 

K tomuto zákonu vyšla prováděcí vyhláška, která uvádí zdravotní 

důvody, u kterých je možné žádat o umělé přerušení těhotenství a seznam 

nemocí, poruch a syndromů u kterých je nutné toto těhotenství ukončit.  

Po stanovené lhůtě, kterou zákon udává na 12. týden těhotenství, lze požádat  

o umělé ukončení těhotenství pouze v případě, je-li ohrožen život matky,  

anebo je prokázáno těžké poškození plodu, či je plod neschopen života. 

Z genetických důvodů lze ukončit těhotenství až do 24. týdne těhotenství.32 

3.1.6 Trestní zákoník  

 Mezi nejzákladnější lidskoprávní dokumenty patří Listina základních práv 

a svobod a Úmluva o právech dítěte, ze kterých se vychází v českém trestním 

zákoníku.33 Trestní zákoník je nejvyšší právní normou, který nabyl účinnosti 

dne 1. ledna 2010 a novelizoval starší trestní zákon 140/1961 Sb. Ve druhé 

části trestního zákoníku pod názvem zvláštní ustanovení můžeme najít v Hlavě 

I. Trestné činy proti životu a zdraví, kde se v Díle 4 přímo přibližují Trestné 

činy proti těhotenství ženy, kterými jsou: 

• Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy (§ 159).   

• Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy (§ 160). 

• Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství (§ 161). 

• Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství (§ 162). 

• Společné ustanovení (§ 163): těhotná žena není pro trestný čin stíhána 

v případě, kdy své těhotenství sama uměle přeruší nebo o to požádá 

někoho jiného nebo mu to dovolí.34 Z tohoto tvrzení vyplývá,  

                                                
31 René Milfait, Teologická etika, 460 
32 René Milfait, Teologická etika, 460 
33 René Milfait, Teologická etika, 458 
34 http://trestnizakonik.cz/trestni-zakonik/cast2h1d4.php 
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že nemůžeme nutit těhotnou ženu donosit plod, neboť má právo  

na sebeurčení. Právo na sebeurčení ženy avšak nelze srovnávat s právem 

na zabití svého plodu a nemůžeme se proti němu odvolávat či stavět proti 

právu na život. Z tohoto důvodu by těhotná žena měla dostat veškeré 

informace nejen o zdravotních a psychických následcích umělého 

přerušení těhotenství, ale včetně eticko-právní reflexe a stanoviska církve 

či náboženské společnosti, které je členem.35 Právě od této diskuse se má 

práce bude dále odvíjet a zpracovávat církevní a náboženská stanoviska 

k potratu. Je důležité hledat jiné způsoby řešení, než je potrat, a zajistit 

vhodné podmínky pro přijetí právě klíčícího života 

V Trestním zákoníku se v Díle 5 pojednává o trestných činech, které 

souvisejí s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským 

embryem a lidským genomem.36 

Stojí o povšimnutí, že Trestní zákoník dává mnohem větší sazby za 

ublížení na zdraví v případě, že se jedná o těhotnou ženu.37 Je dobré, když se 

právo v České republice zabývá vyššími tresty za jakékoliv protiprávní jednání 

týkající se těhotné ženy a ublížení jejího plodu. Je důležité chránit nenarozený 

lidský život a matku, která tento „zázrak“ přivádí na svět. 

Tento zákoník nám jasně ukazuje, že nemůžeme tvrdit, že jsou 

v právním státě potraty legální. Ukončení těhotenství je dáno zákonem jen za 

přesně definovaných podmínek. O potratu se v novém trestním zákoníku 

můžeme dočíst, jako o sociálně patologickém jevu, neboť je zde zabit klíčící 

život a ohrožuje se tím i život matky. A proč jsou právně dovoleny za určitých 

definovaných podmínek potraty? Je to především z důvodu, že kdyby byly 

                                                
35 René Milfait, Teologická etika, 459–460 
36 http://trestnizakonik.cz/ 
37 http://trestnizakonik.cz/trestni-zakonik/cast2h1d1.php 



 25 
 

 

potraty zakázány, nacházely by si ženy jiná (neodborná) provedení potratů, 

která by znamenala větší ohrožení života a zdraví matky. Dle zákoníku se za 

těhotnou ženu považuje žena, která je v období od nidace až do porodu. 

Porodem se stává plod samostatně žijícím člověkem. Přerušení těhotenství 

tudíž znamená jakékoliv zacházení vedoucí k usmrcení plodu matky.38 

3.2 Úmluva o právech dítěte 

Valné shromáždění OSN v roce 1989 vydává Úmluvu o právech dítěte, 

kterou musí brát v úvahy všechny členské státy OSN. Jedná se o ochranu dítěte 

z hlediska mezinárodní ochrany členských států OSN. Nás bude zajímat 

ochrana nenarozeného dítěte.  

O ochraně nenarozeného života se dočítáme v Úmluvě o právech dítěte 

v preambuli, kde je ocitován text z Deklarace práv dítěte z roku 1959, které 

přijalo Valné shromáždění OSN: „Dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost 

potřebuje zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu před narozením  

i po něm.“39 Tato Úmluva o právech dítěte se spíše zaobírá narozeným lidským 

životem, přičemž definuje dítě, že dítě je každá lidská bytost mladší osmnácti 

let.40 Otázkou pak zůstává, od kdy se přiznává dítěti status dítěte. Je to již  

od oplození, či se stává dítě dítětem až v okamžiku svého narození?  

V preambuli se jedná o téměř jedinou zmínku týkající se ochrany 

nenarozeného lidského života, která vychází z Deklarace práv dítěte, kterou 

můžeme brát jako předchůdce této Úmluvy.  

Za zmínku stojí článek 24, kde se členské státy zavazují k poskytování 

odpovídající péče matkám před porodem i po něm a bere se v potaz vedení 

rodičů k plánovanému rodičovství.41  

                                                
38 René Milfait, Teologická etika, 459 
39 http://www.crdm.cz/download/umluva.pdf 
40 http://www.crdm.cz/download/umluva.pdf 
41 http://www.crdm.cz/download/umluva.pdf 
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Při příležitosti desátého výročí od vzniku Úmluvy o právech dítěte dne 

22. listopadu 1999 vyhlásily tři nevládní organizace Asociace pro právní 

ochranu dětí a mládeže, Hnutí Pro Život ČR a Občanský institut, Deklaraci 

práv nenarozeného dítěte.42 Právní síla Deklarace práv nenarozeného dítěte je 

nulová, avšak můžeme se zamyslet nad tím, jakou má morální sílu. Tato 

Deklarace není ve veřejném životě moc známá, což je podle mého názoru 

veliká škoda, neboť jejím hlavním cílem je ochrana nenarozeného lidského 

života. 

Již v preambuli je zmíněno stanovisko, že život každého z nás začíná již 

početím. V článku 1 se můžeme dočíst, že každá počatá lidská bytost má právo 

na život a má být chráněna zákonem. V dalších článcích Deklarace je důležité 

si uvědomit, že všechny lidské životy jsou si rovni v celé své důstojnosti  

a právech. Počaté dítě má právo se narodit v přijetí a v lásce bez jakékoliv 

diskriminace. Stát má povinnost zajistit těhotným ženám potřebnou péči, a to 

jak před narozením dítěte, tak i po porodu. Článek 7 poukazuje na to, že každé 

počaté dítě má právo na ochranu své lidské důstojnosti po smrti, a tudíž má 

právo na důstojný pohřeb.43 

V závěru Deklarace o ochraně nenarozeného dítěte se vyzývá, aby tuto 

Deklaraci brali na vědomí státní instituce, politici, církve a náboženské 

společnosti a všichni lidé a aby se tato teoretická stanoviska stala součástí 

praktického života.44  

                                                
42 http://www.prolife.cz/?a=72&id=481 
43 http://zod.reformace.cz/deklarace-prav-nenarozeneho-ditete-cislo-65 
44 http://zod.reformace.cz/deklarace-prav-nenarozeneho-ditete-cislo-65 
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3.3 Listina základních práv a svobod (ČR, 1993) 

Listina základních práv a svobod45, která byla vydána v rámci České 

republiky, zaujímá jasné stanovisko k ochraně nenarozeného lidského života. 

V článku 6 zmiňuje, že každý má právo na život a toto právo se týká i člověka 

před narozením.46 Je důležité, aby právo na život nenarozeného lidského 

jedince bylo zakotveno v lidskoprávních dokumentech, neboť onen klíčící 

život je bezbranný. Když je bezbranný, musí nastoupit vnější ochrana (stát), 

aby mu poskytl záštitu. 

3.4 Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. 

Občanský zákoník se taktéž vyjadřuje k ochraně nenarozeného lidského 

života, a to již v § 7, kde uvádí, že způsobilost osoby mít práva a povinnosti 

vzniká narozením jedince. Tato způsobilost se vztahuje i na počaté dítě,  

narodí-li se živé.47 

Tyto výše uvedené zákony se týkají České republiky. Avšak každý stát 

má svoji legislativu, tudíž i svoji ochranu nad nenarozeným lidským jedincem. 

V další podkapitole představím základní dělení přístupu jednotlivých zemí 

k této problematice.  

                                                
45Dne 16. prosince 1992 předsednictvo české národní rady deklarovalo Listinu základních práv   

a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky. Tato Listina základních práv 
a svobod se stává jednou z nejdůležitějších právních předpisů pro každého obyvatele České 
republiky. Spojením s Ústavou se stává stěžejní pro naplnění práv, která jsou již daná. 
Nejsou-li tato práva dodržována, máme právo se na ně dovolávat u nejvyššího Ústavního 
soudu ČR. (Josef Kořenek, 88) 

46 http://www.sbirkazakonu.info/listina-zakladnich-prav-a-svobod/kazdy-ma-pravo-na-zivot- 
    lidsky-zivot-je-ho.html 
47 http://www.sbirkazakonu.info/obcansky-zakonik/zpusobilost-fyzicke-osoby-mit-prava-a- 
    povinnos.html 
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3.5 Srovnání přístupů v jednotlivých zemích 

Každý stát má svoji právní úpravu, podle které se řídí. Nyní představím 

čtyři skupiny států, které se liší rozdílnými přístupy k ochraně nenarozeného 

lidského jedince.  

1. Státy, které umožňují umělé přerušení těhotenství na základě 

žádosti, kterou podává těhotná matka (např.: Česká republika). 

2. Státy, které přísně zakazují potrat s výjimkou situace, kdy je 

bezprostředně nutné zachránit matku dítěte (např. většina 

muslimských zemí, některé státy Latinské Ameriky, polovina 

zemí v Africe, Albánie, Malta apod.). 

3. Státy, které nezakazují zcela umělé přerušení těhotenství, ale 

vymezují velmi úzce oprávněné důvody, které jsou především 

vitální, zdravotní a eugenické. Sociální indikace zde většinou 

není legálním důvodem pro přerušení těhotenství. 

4. Státy, které neuznávají právo ženy svobodně se o svém plodu 

rozhodnout, ale mají stanoveny důvody pro přerušení těhotenství 

– např.: vitální, zdravotní, eugenické, ale i sociální.48 

Jednotlivé státy se k této problematice vyjadřují ve své legislativě. Každý 

člověk však zastává jiné stanovisko k umělému ukončení těhotenství, a to jak 

z osobních důvodů, tak z náboženského přesvědčení. V České republice má 

však nejvyšší moc právní legislativa. Náboženské vyznání je každého osobní 

přesvědčení, podle kterého se řídí sám osobně a má právo se dle něj 

rozhodnout a tak jednat.  

 

                                                
48 René Milfait, Teologická etika, 460–461 
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3.6 Malé shrnutí 

Shrneme-li si legislativní zakotvení ochrany nenarozeného plodu v těle 

matky v České republice, dojdeme k závěru, že se Česká republika řadí mezi 

nejliberálnější státy na světě (spolu s USA, Dánskem, Tureckem atd.). 

Zákonodárce tak vychází z práva ženy rozhodovat o svém plodu, setkáváme se 

zde s tzv. rozhodovací volností. Důvody v žádosti uvádět žena nemusí. Ale 

musí splnit podmínky dané zákonem, kterými jsou časová lhůta a zdravotní 

důvody. Z genetických důvodů lze ukončit těhotenství do 24. týdne těhotenství. 

Provedení potratu nad touto lhůtou lze za předpokladu, kdy je v ohrožení život 

matky nebo je plod těžce poškozen či neschopen života.49   

Rozhodování o umělém přerušení těhotenství patří mezi nejdůležitější 

životní rozhodnutí, které již nelze vrátit a zanechává důsledky po celý život.  

Je nutné, aby se žena rozhodla bez nátlaku okolí dle svého osobního  

a náboženského přesvědčení.  

 

Ochrana nenarozeného lidského jedince je předmětem lidskoprávních 

dokumentů, které jsem v této kapitole představila a vymezila důležité aspekty, 

nad kterými bychom se měli zamyslet a které bychom měli propojit s právním 

statusem nenarozeného lidského jedince.  

V rámci morálně právního statusu nenarozeného lidského jedince  

je důležité představit si lidskou důstojnost a právo na život v oblasti teologické 

etiky.  

                                                
49 René Milfait, Teologická etika, 460–461 
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4 Lidská důstojnost a právo na život nenarozeného 

lidského jedince 

V této kapitole se budu zabývat lidskou důstojností a právem na život 

nenarozeného lidského jedince, kde představím postoje k uznání lidské 

důstojnosti, neboť právě v postojích, od kdy se uznává lidská důstojnost  

a právo na život, se nachází mnoho rozdílných názorů a hledisek. A to jak 

v legislativě různých států, které jsem již výše přiblížila, tak v stanoviscích 

církví a náboženských společností v České republice, které představím  

ve druhé části své práce. Nesmíme však opomenout, že každý člověk vychází  

ze svého vlastního svědomí a vědomí o ochraně lidského života před 

narozením.  

4.1 Lidská důstojnost 

Lidská důstojnost patří k těm slovům, která jsou v lidskoprávní 

pluralitní společnosti mnohokrát skloňována, a to jak z hlediska právního, tak 

etického. Jedna z oblastí je např. rozsah lidské důstojnosti, zvl. v případě 

přiznání lidské důstojnosti nenarozeného lidského jedince. Lidská důstojnost je 

základem a cílem lidských práv.50 

O lidské důstojnosti můžeme říci, že je nedotknutelná, nezcizitelná, 

univerzální apod. Na tvrzení o nedotknutelnosti lidské důstojnosti můžeme 

vidět, jak v období nacistického režimu byla porušována. Právě proto  

se stanovuje, že je nedotknutelná, aby byla kritériem pro porušování lidské 

důstojnosti.51  Pojetí lidské důstojnosti se stanovuje jako základ lidských práv.  

To znamená, že lidská důstojnost je premisou lidských práv. Z toho vyplývá, 

že ochrana a respektování lidských práv znamená ochranu a respektování 

                                                
50 René Milfait, Lidská práva, 211 
51 René Milfait, Lidská práva, 211–212 
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lidské důstojnosti. Lidská důstojnost tak dostává právní ochranu a můžeme se 

na lidskou důstojnost z právního hlediska na základě lidských práv odvolávat.52 

Ve Všeobecné deklaraci lidských práv v prvním článku čteme: „Všichni 

lidé rodí se svobodní a sobě rovní v důstojnosti i právech.“ Z toho vyplývá, že 

člověk, který se narodí, je si s ostatními roven v důstojnosti i v právech. 

Otázkou zůstává, jak je to s životem, který se ještě nenarodil,  

tzn. v prenatálním stadiu.53  

Roman Guardini se vyjadřuje k lidské důstojnosti nenarozeného lidského 

jedince následovně: „Člověk není nedotknutelný pouze proto, že žije. Takové 

právo by měl i živočich, neboť i on žije; a pokud srovnáme krásného 

svobodného živočicha s nemocným člověkem či člověkem zlomeným osudem, 

zdá se, že živočich má větší hodnotu. Jenže život člověka zůstává 

nedotknutelným, neboť je osobou. Být osobou nepředstavuje fakt psychologické 

povahy, nýbrž existenciální: zcela zásadně nezávislý ani na věku, ani  

na psychofyzickém stavu, ani na přirozených schopnostech, jimiž je člověk 

obdařen, nýbrž na nehmotné duši každého člověka.“54 Autor zde vystihuje,  

že lidská důstojnost náleží člověku, ne proto že žije, ale že je osobou. Tato 

osoba představuje existenciální povahu, čímž se myslí, že má duši.  

4.2 Pozice rozhodující v určování lidské důstojnosti 

  V této části představím dvě zaujímající stanoviska ohledně lidské 

důstojnosti nenarozeného lidského jedince. „Pozice, která uznává začátek 

lidského bytí a s ním spojenou právní ochranu od nidace a chce například 

umožňovat výzkum na embryonálních kmenových buňkách, označuje fázi  

do nidace jako preembryonální život a odlišuje tento způsob života  

                                                
52 René Milfait, Teologická etika, 281–282 
53 René Milfait, Teologická etika, 287 
54 Guardini, R. Il diritto alla vita prima della nascita. It. překl. Brescia : Morcelliana, 2005,  
    s. 17–21 a násl. in Andrea Porcarelli, 165 
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od individuálního lidského života. Proto se setkáme s pojmem pre-embryo.“55 

Fáze do nidace se označuje jako preembryonální, což s sebou zahrnuje 

stanovisko, že s pre-embryem se může libovolně zacházet a umožňovat 

výzkum na těchto kmenových buňkách.  

Další pozice, která se nám zde nabízí, přiblížím v pojmu důstojnosti 

předosobního lidského života. Ta rozlišuje lidskou důstojnost a lidská práva 

narozeného člověka a důstojnost předosobního lidského života bez lidských 

práv. Základním měřítkem pro přiznání lidské důstojnosti je sebepojetí 

narozeného jedince. Toto měřítko se snaží vyvarovat se před jakoukoliv selekcí 

a manipulací. Tato pozice směřuje k přirozenému počátku člověka, kde můžou 

být různá přání a očekávání, avšak ne cílené programování chtěných 

vlastností.56 

Nyní vztáhneme lidskou důstojnost na tyto zmíněné pozice. První 

pozice představuje stanovisko, že začátek lidského bytí a s ním spojená právní 

ochrana začíná až od nidace. Do nidace se jedná o tzv. preembryonální život. 

Co z toho vyplývá? Lidská důstojnost náleží jedinci až od nidace, až cca  

od 14. dne po oplození. Tudíž embryo během těchto 14 dní je bez lidské 

důstojnosti a zároveň bez lidských práv? Z toho vyplývá, že se může libovolně 

s lidským embryem do 14. dne po oplození zacházet.  

 Druhá pozice stanovuje pojem „předosobní lidský život“. Tato pozice 

ukazuje na lidskou důstojnost a lidská práva narozeného života a na předosobní 

život bez statusu lidských práv (lidské důstojnosti). Tento předosobní život ale 

není dán k dispozici k jakémukoliv zacházení, i když mu není přiznána 

individuální nedotknutelnost. Kritérium pro přiznání důstojnosti se stává 

vědomí autonomie a rovnost. Tato pozice směřuje k přirozenému počátku 

lidského života, který není naprogramován chtěnými vlastnostmi. Zde není 

                                                
55 René Milfait, Teologická etika, 443 
56 René Milfait, Teologická etika, 443–444 
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jasné, od kdy se přiznává lidská důstojnost, ale můžeme se domnívat,  

že kritérium pro přiznání lidské důstojnosti je právě narození člověka, ale 

přitom se chrání jakákoliv manipulace a zacházení s embryem. 

4.3 Lidská důstojnost a právo na život   

 Lidská důstojnost je interpretována na zákaz ponižování a nepřiznání 

sebeúcty, což souvisí s ochranou života a je zásadní otázkou 

v biomedicínských diskusích. Embryu tudíž nelze přiznat lidskou důstojnost, 

neboť u něj není pocit sebeúcty, což ale znamená nepřiznání lidské důstojnosti 

osobám s těžkým mentálním postižením a osobám v kómatu. Situace, kdy se 

např. na základě lékařsky podloženého ukončení těhotenství obětuje život 

dítěte, aby se zachránil život matky – ochrana vyššího dobra. Z tohoto hlediska 

vyplývá, že ochrana lidské důstojnosti není spojena s ochranou života. Proti 

tomuto tvrzení vyvstala určitá kritika. Argumenty této situace nám naznačují, 

že v případě ukončení těhotenství se jedná život proti životu, které nelze řešit 

pomocí etických dober. Jak se dá měřit sebeúcta? Může se nějak sebeúcta 

vyhodnocovat? Jak tudíž můžeme přisuzovat lidskou důstojnost na základě 

sebeúcty? Lidská důstojnost je nejvyšším principem lidského života.57 

 Vezmeme-li v úvahu kritérium bolesti jako kritérium pro přiznávání 

morálně právního statusu embrya, vyvstane nám podnět, že toto kritérium je 

vyloučeno před nidací, proto můžeme hovořit o uznání statusu lidského života 

až od nidace.58 Nyní se pokusím o přiblížení lidské důstojnosti ve vztahu  

k právu na život.  

 Z dokumentů zdánlivě vyplývá, že tyto pojmy s sebou nesou téměř 

totožnou podstatu, avšak není tomu tak. I když se najdou zastánci ztotožnění, 

kteří argumentují tím, že ten, kdo má lidskou důstojnost, automaticky získává  

i právo na život. Ovšem bude zde problém při této argumentaci spojit 
                                                
57 René Milfait, Teologická etika, 445–446 
58 René Milfait, Teologická etika, 446 
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nedotknutelnou lidskou důstojnost a z ní odvozenou taktéž nedotknutelnou 

platnou ochranu života s legálními a legitimními výjimkami zákazu úmyslného 

zabití.59 

 Rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu, které se týkalo 

potratů, odůvodnilo tuto morálně právní problematiku tak, že život, který se 

vyvíjí v těle těhotné ženy, je dán pod ochranu státu a povinností státu je 

ochrana individuální a jedinečného jedince již před porodem. Lidská důstojnost 

tudíž na základě tohoto rozhodnutí náleží jedinci již před narozením. Dále 

stanovuje, že kde je lidský život, náleží mu i lidská důstojnost. Tuto důstojnost 

podmiňuje právní předpoklad ve smyslu vlastního práva na život nenarozeného 

jedince. Toto právo tak přísluší na základě vlastní existence. Ochrana 

nenarozeného jedince v sobě skrývá i ochranu před vlastní matkou. Z toho 

vyplývá právní povinnost matky, aby donosila plod.60  

 Evropský parlament se připojuje k této diskuzi a předkládá názor, že 

každé lidské bytosti musí být přiznána lidská důstojnost, ze které vyplývá  

a musí být respektována vždy jako cíl a nikdy pouze jako prostředek.61 Zde 

vidíme Kantův kategorický imperativ, který nám taktéž říká, abychom 

s člověkem jednali vždy jako s cílem a nikdy ne pouze jako prostředkem pro 

dosažení svých cílů. Člověk, lidská bytost, musí být na prvním místě  

v lidskoprávních diskusí a rozepří.  

 Z těchto tvrzení vyplývá, že není možné v demokratickém právním 

státě uznat těhotné ženě právo na potrat. Pro přiznání práva ženy na potrat se 

postupuje dvěma způsoby: degraduje se či odstupňuje morálně právní status 

nenarozeného lidského jedince a dle toho se rozhodne, zda má embryo právo 

                                                
59 René Milfait, Teologická etika, 447 
60 René Milfait, Teologická etika, 462 
61 René Milfait, Teologická etika, 463 
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na ochranu, anebo se zabývá právem na sebeurčení ženy a z toho se vyvíjí 

rozhodovací právo nad svým těhotenstvím.62    

4.4 Původ lidské důstojnosti v židovské, křesťanské a 

    islámské tradici 
 

Současný pojem lidské důstojnosti má své impulsy či kořeny dle 

židokřesťanské tradice v biblickém pojetí člověka jako imago Dei. Tato 

kapitola se bude zabývat imago Dei, tzn., že člověk je stvořen k Božímu obrazu 

a podobenství a v druhé části představím imago Christi, kde skutečné lidství je 

představeno v osobě Ježíše Krista.  

4.4.1 Člověk stvořený k Božímu obrazu a podobenství (imago Dei) 

V kontextu teologické etiky je nutné přiblížit zakotvení lidské důstojnosti 

v Bibli. Právě z Bible vychází pojetí lidské důstojnosti, která je základem pro 

utváření morálního statusu nenarozeného jedince z židokřesťanské tradice.  

Vychází se z biblického místa, kde čteme: „I řekl Bůh: „Učiňme člověka, 

aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami 

a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem 

plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby 

byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ (Gen 1,26–27) 

Z tohoto úryvku ze Starého zákona, který je kořenem pro židovství  

a následně křesťanství, vyplývá, že člověk je stvořen Stvořitelem, kterému 

vděčí za svou existenci. Boží vztah k člověku je jako předpoklad 

sebeporozumění člověku, neboť v pojmu obrazu a rozhodnutí „učiňme člověka 

v našem obrazu“ vrhá Bůh na zem stín, z něhož pak tvoří člověka.63  

 

                                                
62 René Milfait, Teologická etika, 463 
63 René Milfait, Teologická etika, 74 
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Bůh je nezpodobnitelný, ale chce svou podobu sdělovat v člověku  

a chránit před zbožňováním a démonizováním toho, co Bůh stvořil. Vyjadřuje 

se vztah mezi Bohem a člověkem, mezi otcem a synem. Člověk je poznamenán 

Božím dotykem a přijat Bohem, a to jako bytost, jako celek, který se neštěpí na 

různé složky.64 Toto tvrzení nám vyvrací výše zmiňované postoje, kdy např. se 

uznává lidská důstojnost od nidace.  

„V Tenaku znamená obraz něco jako dvojníka toho, koho ztělesňuje, 

člověk má Boha jako svůj protějšek a zároveň je reálnou, viditelnou 

přítomností Boha.“65 Tento židovský úryvek můžeme přirovnat k malíři  

a k jeho dílu – obrazu. Malíř je Bůh, který maluje (vytváří) své dílo dle sebe. 

Do obrazu se promítá sám autor díla, ale obraz není autor (člověk není Bůh)  

a obraz se připodobňuje malíři. Je viditelným zpřítomněním autora. Z toho 

vyplývá, že člověk je zpřítomněná podstata Boha.  

V člověku je zpřítomněno to, co je božské. Člověk není prostředkem 

Boha pro své cíle, neboť každý člověk má v sobě své určení k obrazu  

a podobenství Boha. Pomocí tohoto určení k obrazu a podobenství se 

zdůrazňuje nedotknutelnost života, neboť kdo by se provinil proti člověku, 

proviní se proti Bohu. S tím souvisí i lidská důstojnost. V oblastech, kde je 

lidská důstojnost porušena, se znovu nabývá této zkušenosti v určitém způsobu 

života. V oblastech, kde se lidská důstojnost chrání, se poznává lidské bytí 

Božích očí. Imago Dei se ve staroorientální tradici přikládá k ochraně slabých 

(tzn. i nenarozeného lidského života) a ke královské spravedlnosti.66 Z tohoto 

tvrzení je patrné, že je třeba člověka chránit a respektovat jeho důstojnost. 

Proto teologická etika staví na biblické argumentaci lidské důstojnosti  

                                                
64 René Milfait, Teologická etika, 77 
65 René Milfait, Teologická etika, 78 
66 René Milfait, Teologická etika, 78 
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a lidských právech a je to pro ni stěžejní při důležitých biomedicínských 

otázkách týkajících se klíčícího života.67  

Z pohledu islámské tradice lze považovat člověka za místodržitele Boha 

na zemi.68 

4.4.2 Imago Christi 

Člověk stvořený k obrazu a podobenství Boha, jak jsem představila  

ve Starém zákoně, přechází a naplňuje se v Novém zákoně v osobě Ježíše 

Krista. V Ježíši Kristu je plné lidství. Právě on se stává pro křesťany živým 

měřítkem, principem a normou, ke kterým se snaží křesťané připodobnit. Ježíš 

Kristus se tak stává obrazem Boha i lidstva, dává nám tím cíl, o který se máme 

snažit, aby byl život smysluplný.69 

Člověk se tak stává obrazem a podobenstvím jedinečného obrazu,  

tj. Ježíše Krista, proto imago Christi. V Ježíši Kristu vidíme skutečnost lidství, 

právě v jeho postojích, jednání, utrpení, umírání a nakonec vítězném vzkříšení 

z mrtvých. Ježíš Kristus byl v propasti opuštěnosti, hříchu a smrti, což ale 

neznamená, že neexistuje situace, v níž by byl člověk zbaven své lidské 

důstojnosti. Důstojnost nelze odebrat či odstranit.70 Lidská důstojnost náleží 

člověku, že je člověkem, a to že je dle židokřesťanské tradice stvořen k Božímu 

obrazu a podobenství.  

Lidská důstojnost má svoje kořeny již v Bibli, a to jak ve Starém zákoně, 

tak v naplnění v osobě Ježíše Krista v Novém zákoně. Lidská důstojnost má 

základ a cíl v lidských právech, proto je důležité si nyní představit lidská práva 

v oblasti teologicko-etické argumentace v rámci ochrany nenarozeného 

lidského života.  

                                                
67 René Milfait, Teologická etika, 78 
68 René Milfait, Teologická etika, 349 
69 René Milfait, Teologická etika, 84–85 
70 René Milfait, Teologická etika, 86–87 
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5 Lidská práva 

V této kapitole se budu věnovat lidským právům, které jsou stěžejní pro 

jakoukoliv ochranu lidského jedince, v našem případě nenarozeného lidského 

života. S pojmem lidská práva se často v každodenním životě setkáváme. 

Představují širokou oblast, kterou nelze ani pojmout. Z pojmu lidská práva 

vyplývá, že se jedná o práva. Pojetí lidských práv v sobě zahrnuje povinnosti  

a zodpovědnost, vyplývající z těchto práv. Můžeme si to představit na příkladu, 

kdy právo na život zakládá povinnost státu toto právo respektovat, chránit  

a zajistit podmínky pro plné uskutečnění tohoto práva. Povinnost každého 

člověka je toto právo chránit a ctít. Tzn. neohrožovat toto právo druhého.71 Jak 

jsem již výše zmínila, na základě rozhodnutí německého Spolkového ústavního 

soudu, náleží lidská důstojnost každému lidskému životu. Tudíž lidská 

důstojnost, která je základem a cílem lidských práv patří pod ochranu 

legislativy.  

5.1 Základní znaky lidských práv 

Lidským právům můžeme rozumět, jako nejsilnější eticko-právně-

politické ochraně všech dimenzí lidského bytí každého člověka, anebo jako 

oprávněným morálním nárokům, jako je lidská důstojnost a svoboda člověka.  

• Morální práva – jsou základem lidských práv, která jsou uváděna  

ve všech lidskoprávních dokumentech, lidská důstojnost, tzn., že každý 

člověk se ctí jako subjekt svobodného sebeurčení a svobodného 

spolurozhodování. Proto lidským právům můžeme dát označení právo 

na svobodu. Princip svobody je spojen s rovnoprávností, která plyne  

                                                
71 René Milfait, Teologická etika, 307 
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ze stejné důstojnosti každé osoby, tzv. univerzalismus lidské důstojnosti 

a lidských práv.72 

• Univerzální a rovná – základním znakem pro naplnění lidské 

důstojnosti je lidské bytí, a to v různé podobě (tudíž i nenarozený lidský 

život). Z toho vyplývá, že lidská práva přísluší každému člověku, 

protože je člověkem, bez jakéhokoliv rozlišování dle věku, rasy, barvy 

pleti, náboženského vyznání, postavení apod.73 

• Vrozená a nezcizitelná – vrozená lidská práva znamenají, že člověk je 

nezískává, nezasluhuje či nepropůjčuje. Pouze se zakládají na lidském 

bytí.74 Z toho vyplývá, že lidská práva, resp. právo na život, má  

i nenarozený lidský život v jakékoliv fázi, neboť se jedná o lidské bytí 

jako takové.  

• Předstátní a předpozitivní – tyto práva nejsou závislá na faktickém 

uznání či porušování a existují již před naplněním zákonodárství 

konkrétního státu. Předpozitivní práva ukazují na fakt, že legislativou 

se nezajistí samo o sobě rovné a spravedlivé zacházení, ale že jsou 

zapotřebí měřítka pro přezkoumávání a testování.75 Lidská práva jsou 

nadřazena všem ostatním právům, která se musí ctít a respektovat.  

• Pozitivně-právní (legální) – morální práva se stávají součástí právního 

státu, tzn., že se stávají „silnými“ právy tím, že se uzákoní  

do zákonodárství dané země. V České republice se jedná například  

o Listinu základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku 

ČR. Práva obsažená v této Listině se pak mohou právně stíhat a žalovat 

za jejich neplnění. Rozlišujeme tři základní roviny vydávání 

dokumentů:  

                                                
72 René Milfait, Teologická etika, 309–310 
73 René Milfait, Teologická etika, 311 
74 René Milfait, Teologická etika, 313 
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a) globální – např.: OSN - Všeobecná deklarace lidských 

práv, Úmluva o právech dítěte apod. 

b) regionální – např.: konvence v Evropě – Rada Evropy: 

Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod 

c) rovina jednotlivých států – ústavy: v ČR – Listina 

základních práv a svobod v ČR76 

  Lidská práva získávají právním zakotvením v legislativních 

dokumentech vyšší právní platnost a moc, na kterou se dá u soudu 

odvolávat.  

• Kritická – lidská práva s sebou nesou vysokou právní a morální sílu, 

díky které se dají kritizovat poměry, ve kterých nejsou lidská práva 

dostatečně naplňována. S tímto znakem souvisí původ těchto práv, 

která jsou odpovědí na skutečné bezpráví v minulosti. Proto podléhá 

formulace lidských práv dějinné změně.77  

•    Nedílná a vzájemně závislá a podmíněná – nejčastěji se setkáváme 

s rozdělením práv na občanská, politická, sociální, hospodářská  

a kulturní. Tento znak poukazuje na skutečnost, aby tato práva byla 

respektována ve své celistvosti. To znamená, že stát by neměl 

respektovat a chránit jen např. občanská a politická práva  

a nerespektovat sociální, hospodářská a kulturní.78 

 

 Nyní jsem představila pojetí lidských práv v demokratické společnosti 

na základě určitých znaků, které jsou důležitými hledisky při biomedicíncko- 

etických diskusí v pluralitní společnosti. Tyto společné znaky je třeba vidět 
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77 René Milfait, Teologická etika, 315 
78 René Milfait, Teologická etika, 317–318 
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v naplňování lidskoprávních dokumentů, mezi které patří v České republice 

bezesporu Listina základních práv a svobod. 

5.2 Národní úroveň lidských práv v ČR  

Tato práce se zaměřuje na morálně právní status nenarozeného lidského 

života v demokratické společnosti. V České republice jakožto v demokratické 

společnosti je na národní úrovni Listina základních práv a svobod ČR, která je 

v souladu s mezinárodními lidskoprávními dokumenty. V článku 1 představuje, 

že lidé jsou si rovni co do důstojnosti a práv a základní práva jsou nezadatelná, 

nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. Poté v článku 10 dále poukazuje na 

to, že každý má právo na život, aby byla zachována jeho lidská důstojnost.79 

Tyto výroky jasně směřují k právní ochraně nenarozeného lidského jedince, 

přičemž musí být respektována jeho důstojnost a jeho právo na život. Tento 

život je hoden legislativní ochrany, neboť sám o sobě se chránit nemůže  

a očekávání pomoci od matky častokrát také selhává. Proto je důležité 

zákonodárné zakotvení této ochrany.  

 Lidská práva a legislativa patří bezesporu k sobě. Ale co lidská práva  

a církve? Podporují církve naplňování lidských práv? 

5.3 Lidská práva a církve 

Listina základních práv a svobod ČR poukazuje v článku 2 na to, že stát 

je založen na demokratických hodnotách a nesmí se pouze vázat na ideologii či 

na náboženské vyznání. V článku 15 deklaruje, že je zaručena svoboda 

myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Dále pak zaznívá, že člověk má 

právo na svobodné projevování svého náboženství veřejně, bohoslužbou, 

vyučováním náboženství apod. V právním státě však nejde pouze  

o uspokojování potřeb věřících (umožňování bohoslužeb, výuky náboženství 
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apod.), ale aby v rámci triády lidsko právních povinností zajišťoval prostor pro 

plné uskutečňování skrze víru. Zde můžeme vidět i činy lásky a služby bližním. 

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví  

a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích  

a náboženských společnostech) v části první, Hlava I. poukazuje, že: „Nikdo 

nesmí být omezen na svých právech proto, že se hlásí k církvi a náboženské 

společnosti, že se účastní její činnosti nebo že ji podporuje, anebo je bez 

vyznání.“80 V České republice jakožto v demokratické společnosti je svoboda 

vyznání, svoboda víry a projevu, která se musí respektovat, nebrání-li  

či nepoškozuje ostatní lidi. Registrované církve v České republice mají dle 

zákona o církvích a náboženských společnostech mimo jiné následující práva: 

„a) vyučovat náboženství na státních školách 

b) pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu 

duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky, v místech, kde 

se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná 

výchova; 

e) zřizovat církevní školy.“81 

 Tento zákon také stanovuje podmínky, kdy se v právním státě nelze 

odvolávat na právo svobody vyznání, neboť se jím porušují základní lidská 

práva. Poukazuje na skutečnost, že církve a náboženské společnosti nemohou 

vyvíjet svou činnost, pokud ohrožují práva, svobodu a rovnoprávnost občanů či 

ohrožují demokratické základy státu, jeho suverenitu, nezávislost a územní 

celistvost.82 Svoboda náboženského vyznání neznamená, že může ohrožovat 

práva veřejnosti. Toto právo je podmaněno legislativním nárokům  

a požadavkům České republiky. Je tomu i např. s ochranou nenarozeného 

lidského života, přičemž se bere v úvahu legislativní zakotvení.  
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 Nyní se zaměřím na vztah islámu a římskokatolické církve k lidským 

právům.   

5.3.1 Lidská práva a islám 

V Prohlášení o lidských právech v islámu z Káhiry roku 1990  

se členské státy Organizace islámské konference hlásí ke stanovisku, že 

základní práva a univerzální svobody jsou integrální součástí islámského 

náboženství. Článek 10 zakazuje, aby byl na někoho tlak zvenčí, či se 

zneužívala jeho chudoba nebo nevědomost, aby se hlásil k nějakému 

náboženství či ateismu. Dále v článku 18 čteme, že každý má právo na 

bezpečnost svého vyznání. 83 Lidská práva jsou v islámu teologicky 

zdůvodněna. V tomto prohlášení je obsaženo určení o tom, že člověk má právo 

v rámci šaríi právo na život.84 Z hlediska našeho zkoumání nabízí toto 

Prohlášení jednoznačnou odpověď na ochranu nenarozeného jedince. Lidé jsou 

si všichni rovni, a to ve smyslu základní lidské důstojnosti jako v základních 

právech a základních povinnostech. Plod a matka musejí požívat zvláštní 

ochrany a musí být o ně v souladu s právem šaría pečováno.85 

Organizace islámské konference (OIC) v Radě pro lidská práva OSN 

v roce 2005 vydala rozhodnutí, které nese název „Hanobení náboženství“. Toto 

rozhodnutí poukazuje na fakt, že dochází k intoleranci, diskriminaci, 

zastrašování, donucování či dokonce k násilí kvůli náboženskému extremismu, 

což ohrožuje ochranu lidských práv a základních svobod. Proto výslovně 

nařizuje právním státům ochranu před projevy nenávisti a diskriminace v rámci 

hanobení náboženství.86 Tento dokument poukazuje na respekt a úctu 

k člověku, které mají ochranu ze strany státu. Nikdo nesmí druhého člověka 

                                                
83 René Milfait, Teologická etika, 366 
84 http://ktf.cuni.cz/~skoblik/komentare/etika_islamu.htm 
85 René Milfait, Výukové materiály pro Jabok a PSP ETF, in: IS Jabok. Práva dítěte 
86 René Milfait, Teologická etika, 366 
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diskriminovat, zastrašovat či dokonce používat násilí. Souvisí tento dokument 

s ochranou nenarozeným jedincem? Pokud se toto rozhodnutí snaží o ochranu 

lidských práv a svobod, znamená to také ochranu nenarozeného lidského 

života, neboť z Prohlášení o lidských právech v islámu z roku 1950 z Káhiry 

jasně vyplývá, že islám chrání nenarozený lidský život a přikládá mu nejvyšší 

možnou ochranu v právu šaría.  

5.3.2 Lidská práva a římskokatolická církev 

Deklarace o náboženské svobodě Dignitatis humanae je jedním 

z nejdůležitějších dokumentů. Církev v této deklaraci prohlašuje, že každý 

člověk má právo na svobodu vyznání, kterou odvozuje z lidské důstojnosti  

a Božího zjevení. Právo na náboženskou svobodu má být uznáno právem 

občanským, a tak žádný člověk nesmí být vystaven nátlaku od jednotlivců  

či skupin a od svého svědomí či naopak, aby někdo bránil jednat proti jeho 

svědomí.87  

Biskupská synoda vydala v roce 1974 „Poselství o lidských právech  

a smíření“, ve kterém poukazuje na to, že lidská práva jsou nejplněji vyjádřena 

v evangeliu. V evangeliu je základ pro pastorační působení, kde se hájí lidská 

práva jedinců či skupin. Aby církev mohla hájit zájmy veřejnosti a zasazovat se 

o ochranu lidských práv ve světě, je nutné, aby začala u sebe.88 Lidská práva 

musí církev nejdříve hájit u sebe, tj. ve své církevní instituci, aby je mohla 

posléze obhajovat i v celosvětovém měřítku.  

 Církev tvrdí, že obhajoba a ochrana lidských práv patří mezi 

náboženské poslání. Toto působení se rozvíjí ve dvou směrech, a to v hlásání 

lidských práv a v obžalobě porušování lidských práv, přičemž důležitější je 

hlásání lidských práv, na kterém se staví následná obžaloba.89 Lidská práva 

                                                
87 René Milfait, Teologická etika, 368–369 
88 René Milfait, Teologická etika, 344–345 
89 René Milfait, Teologická etika, 345 
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vycházejí z principu lidské osoby, odkud se zohledňuje jedinečnost osoby se 

svou individualitou a socialitou. Lidská práva v církvi se věnují i zvláště 

zranitelným skupinám, kterými jsou slabí. Proto nám z lidských práv 

vyvstávají povinnosti, které je nutné plnit vůči zranitelným a slabým lidem.90 

Lidská práva v církvi mají nezastupitelnou roli, o kterou se opírá řada 

dokumentů týkajících se ochrany nenarozeného lidské života. Církve nejsou 

lhostejné k porušování lidských práv, a proto vydávají encykliky, dokumenty, 

spisy apod., kde srozumitelně vyjadřují svůj postoj k ochraně nenarozeného 

lidského života. 

V další části své práce prakticky poukáži na to, jak lidská práva, resp. 

právo na život v prenatální fázi lidského jedince vnímají a formulují ve svých 

stanoviskách registrované církve a náboženské společnosti dle Ministerstva 

kultury v České republice. Na základě církevních dokumentů, přednášek, spisů 

apod., které mi zaslali představitelé církví a náboženských společností uvedu 

jednotlivá hlediska a postoje k uznání morálně právního statusu nenarozeného 

lidského života.   

                                                
90 René Milfait, Teologická etika, 349 
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6 Stanoviska církví a náboženských společností 

V této kapitole představím jednotlivá stanoviska církví a náboženských 

společností k biomedicíncko-etické otázce uznání morálně právního statusu 

nenarozeného lidského života, které jsou registrovány Ministerstvem kultury 

České republiky. Budu vycházet na základě informací získaných  

z elektronických zdrojů od zástupců církví a náboženských společností, 

odborné i cizojazyčné literatury, ale i z faktů, získaných při osobním 

rozhovoru. 

6.1 Římskokatolická církev 

 Římskokatolická církev patří v počtu věřících mezi největší v České 

republice. Lidská práva si prošla dějinnými změnami, což se děje i v církvi, 

resp. v římskokatolické církvi. Průlom této významné změny byl  

na II. vatikánském koncilu, a to zejména v Deklaraci o náboženské svobodě, 

Dignitatis humanae. Této Deklaraci předcházela encyklika Pacem in terris 

Jana XXIII., kde se klade důraz na to, že každý člověk je člověkem na základě 

toho, že je osobou, která je nositelem práv a povinností.91  

Dalším důležitým dokumentem z II. vatikánského koncilu je Pastorální 

konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, která se hned v první 

části zabývá důstojností lidské osoby, jež je přiznána člověku na základě imago 

Dei, tzn., že člověk je stvořen k Božímu obrazu a podobenství.92  

Římskokatolická církev nijak nezaostává ohledně vydávání dokumentů 

týkající se ochrany nenarozeného lidského života. Nyní stručně představím 

důležité encykliky římskokatolické církve, které se vztahují k této 

problematice.  

                                                
91 René Milfait, Teologická etika, 342–343 
92 René Milfait, Lidská práva, 221 



 47 
 

 

Encyklika Evangelium vitae z roku 1995, kterou napsal Jan Pavel II.,  

se k této otázce vyjadřuje následovně: „Lidský plod, a to od prvního okamžiku 

své existence, bezpodmínečně musí být chráněn tak, jak morálně náleží každé 

lidské bytosti, a to v její naprosté tělesné i duševní celistvosti.“93 Je zde 

důležité tvrzení, že ochrana se týká již od prvního okamžiku své existence. 

Instrukce Dignitas personae (Důstojnost osoby), kterou vyhlásil papež 

Benedikt XVI., v první části uvádí výrok, že lidská důstojnost náleží jedinci již 

od početí až do přirozené smrti. Toto tvrzení, které bezprostředně dává životu 

ano, musí být ve středu etického uvažování ohledně biomedicínských diskuzí. 

Dignitas personae dále odmítá jakékoliv prostředky či jednání, poškozující 

lidskou důstojnost.94 Zde je jasně představena ochrana nenarozeného lidského 

jedince již od početí, kdy dochází k prvnímu okamžiku své vlastní existence.  

Dokument Donum vitae – (Dar života 1987, Josef Ratzinger) v sobě 

zahrnuje další podněty pro ochranu lidské důstojnosti již od početí. Hlavní teze 

dokumentu je ochrana lidského jedince již od početí, neboť Bůh chce každého 

člověka a jeho duše je stvořena samotným Bohem. Již v zygotě, která vznikla 

spojením dvou pohlavních buněk, je biologická identita a tento plod již  

od začátku vyžaduje náležitou úctu a respektování jedinečné lidské osoby.95  

Z církevních dokumentů, které jsem krátce k této otázce uznání ochrany 

nenarozeného života zmínila, jasně vyplývá uznání lidské důstojnosti  

a lidských práv již od prvního okamžiku splynutí – tzn. od početí.  

 

                                                
93 Evangelium vitae, 60 (1995), in Konference o právní ochraně osob před narozením, Brno  
     2012, Květoslav Šipr, prezentace 
94 René Milfait, Lidská práva, 223 
95 http://www.teologicketexty.cz/casopis/2008-2/i-Donum-vitae-i.html 
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6.2 Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü 

Věřící si nekladou otázku, od kdy začíná lidský život, ale od kdy dál 

pokračuje, neboť v početí přichází spolu s novou bytostí žitý karmický 

předpříběh. Početí se na základě učení buddhismu odehrává za splnění 

následujících 3 podmínek:  

• musí dojít k spojení mezi mužem a ženou, 

• matka musí mít plodné dny, 

• bytost, která se má zrodit, je při plození (duše – ale je zde problém 

mluvit o duši, neboť neuznávají stvořitele duše). 

Lidská bytost existuje od prvního momentu, kdy jsou splněny tyto tři 

základní podmínky až po smrt. Lidská bytost je tudíž embryo. Zabije-li někdo 

embryo, zabije člověka.96 Matka není vlastníkem embrya, a tak nemá právo  

o něm rozhodovat. Potrat je přípustný pouze v ohrožení života matky. Je-li 

dítěti diagnostikováno postižení (ať už mentální či tělesné), není diagnóza 

důvodem pro potrat, protože se jedná o projev karmy97 dítěte nebo jeho 

rodičů.98 

Stoupenci buddhismu zastávají ochranu nenarozeného lidského jedince 

již od početí, pokud jsou splněny 3 podmínky (spojení muže a ženy, žena má 

plodné dny, bytost, jež se má narodit, je při plození). Potrat dovolují pouze 

v případě, je-li ohrožen život matky, nedovolují ho ani při diagnostikování 

zdravotního postižení dítěte, neboť se jedná o projev karmy.   

                                                
96 Jens Schlieter, 183–184 
97 Karma jsou činy. Podle toho, jak jsou činy konány, máme fyzické, slovní a duševní skutky.  
    Z hlediska následků se rozlišují činy na ctnostné, nectnostné či neutrální. Dostupné z  
    http://www.buddhismus.cz/dalajlama-karma.html 
98 http://theses.cz/id/oj3z6t/Rjov_Final.txt 
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6.3 Federace židovských obcí v ČR  

V této části pojednám o morálně právním statusu z pohledu jednoho 

z nejstarších náboženství, kterým je židovství. Z Talmudu Sandherein (91b) 

vyplývá, že status a ochrana nenarozeného lidského života je již od početí. 

Potraty jsou umožněny v případě ohrožení života matky. Do porodu je embryo 

– fetus částí matky a není tudíž vlastní osoba. Fetus se stává osobou ve chvíli, 

když je během porodu větší část těla dítěte již narozena.99  

Munzarová uvádí, že jestliže žena má i v okamžiku svého porodu 

těžkosti, které ohrožují její život, rozkouskuje se plod, úd za údem, protože 

záchrana jejího života je na prvním místě. Ale jestliže už žena rodí a větší část 

dítěte vystupuje z rodidel, nemůže být plod ohrožen, neboť zde hraje role život 

proti životu.100 Zabití nenarozeného lidského jedince je striktně zakázáno  

a ochrana života je vyvýšena skoro nad všechny ostatní zákony. Rozhodující 

moment je však 40. den po oplodnění, kdy duše vstupuje do nenarozeného 

života.101  

Nordmann zaujímá následující stanovisko: embryo má do 40. dne  

od početí nepatrně nižší status. V tomto období je potrat ještě přípustný. 

Zvláštní pozornost zde zaujímá autor k otázce výzkumu na embryonálních 

buňkách. Není možné využívat kmenové buňky pouze pro 3. osobu. Kmenové 

buňky jsou nazývány preembryi, kdy mají zvláštní status, neboť se nachází 

mimo tělo matky, ale nejsou sami o sobě schopna života – je jim méně  

než 40 dní od oplození. Izraelská akademie věd, ve které se shromáždili 

zástupci lékařů, právníků, filozofů, rabínů atd., učinila závěr, že preembryo 

nemusí být chráněno. Když není možné ho umístit do dělohy matky, lepší než 

ho zničit je jej zkoumat pro vědecké účely.102  

                                                
99 Yves Nordmann, 12 
100 Marta Munzarová, 30 
101 http://theses.cz/id/oj3z6t/Rjov_Final.txt 
102 Yves Nordmann, 13 
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Na tyto otázky týkající se přiznání morálně právního statusu 

nenarozeného lidského života a potratů jsem se osobně ptala pana rabína 

Karola Sidona, který patří k nejvyšším představitelům federace židovských 

obcí v České republice. Ohledně potratů podotkl, že je-li dítě potraceno, není 

chápáno jako lidský tvor a je pohřbeno bez obřadu. Nitroděložní život je 

součástí matky, ale když se dítě narodí, je samo o sobě dítětem a je z něj 

člověk. Je zde právní, ale i samotný fakt, kdy dítě je od matky odděleno. 

Rozhoduje-li se o záchraně života mezi matkou a dítětem, má přednost život 

matky.103  

 Závěrem zkoumání judaismu ohledně této biomedicíncko-etické 

problematiky se dá vyvodit závěr, že morálně právní status nenarozeného 

lidského jedince je odstupňovaný. Tato odstupňovanost vychází 

z rozhodujícího okamžiku, kterým je 40. den po oplození, kdy duše vstupuje do 

nenarozeného lidského jedince.  

6.4 Ústředí muslimských obcí  

Lidský jedinec se kontinuálně vyvíjí již od početí v různých stádiích, 

které jsou blíže představeny v Koránu. Rozhodujícím faktem je 120. den  

od početí, kdy je lidskému zárodku vdechnuta duše, a tímto okamžikem se 

stává člověkem s odpovídající lidskou důstojností a lidskými právy. Pokud 

zemře zárodek před 120. dnem či dojde k potratu, nezachází se s ním jako 

s člověkem, ale jako s kouskem tkáně, který nemusí být pohřbeno. Avšak 

zemře-li zárodek po 120. dni od početí, je nutné ho omýt, zabalit do bílé látky  

a pohřbít ho ve vší důstojnosti.  Umělé přerušení těhotenství je možné  

po splnění dvou podmínek: stáří plodu musí být do 120. dne od početí  

a těhotenství musí ohrožovat život matky. V jiných případech je potrat 

                                                
103 Příloha 3: Stanoviska církví a náboženských společností – odstupňované právo na život 
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v islámu zakázán!104 Proč je zrovna ustanoven 120. den? Tento údaj  

se vyskytuje v autentickém výroku proroka Muhammada. Tyto výroky  

se považují za základní zdroj věrouky muslimů, které byly inspirované Bohem. 

V tomto případě by však údaj tohoto typu sám od sebe Muhammad vyslovit 

nemohl.105 

Zajímavé na tomto stanovisku je 120. den od početí, z čehož vyplývá, že 

119 den není plod člověkem, ale když mu je 121 dní, má už status lidské 

osoby. I dnešní medicína nedokáže 100% určit přesný den oplodnění. Důležité 

pro náš výzkum však zůstává stanovisko, že morálně právní status lidského 

života je odstupňován a uznává se nenarozenému lidskému životu od 120. dne 

po oplození.   

6.5 Církev československá husitská 

Církev československá husitská k ochraně nenarozeného lidského jedince 

zaujímá jasné stanovisko: začátek lidského života je okamžik početí. Umělé 

přerušení těhotenství lze na základě pečlivém zvážení, a to jak po stránce 

lékařské, tak mravní, přičemž musí být ohrožen život dítěte nebo matky.106 

Tento výňatek z pracovního textu předlohy sociálně etického výboru, který byl 

připravován v rámci VIII. Sněmu Církve československé husitské v roce 2006, 

poukazuje na přiznání ochrany nenarozeného lidského života již od okamžiku 

početí. 

6.6 Bratrská jednota baptistů 

Věřící lidé hlásící se k Bratrské jednotě baptistů zaujímají odmítavé 

stanovisko vůči potratům v jakémkoliv stádiu těhotenství. Morálně právním 

                                                
104 Příloha 3: Stanoviska církví a náboženských společností – odstupňované právo na život  
105 Příloha 3: Stanoviska církví a náboženských společností – odstupňované právo na život 
106 Výňatek z Pracovního textu předlohy sociálně-etického výboru připravovaný v rámci  
     VIII. sněmu CČSH - duben 2006, in Příloha 1: Stanoviska církví a náboženských 
      společností  uznávající morálně právní status od početí 
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statusem nenarozeného lidského života se Bratrská jednota nezabývala 

v žádném písemném materiálu, což není dáno lhostejností, ale tím, že odmítavý 

postoj k potratům je jednoznačným zaujmutím stanoviska pro ochranu 

nenarozeného lidského života.107 

Stoupenci tohoto náboženství mají jasné a nekompromisní postavení 

k nenarozenému lidskému životu. Jedná se o ochranu lidského plodu 

v jakékoliv fázi těhotenství ženy. Z čehož lze odvodit, že se jedná o ochranu již 

od početí.  

6.7 Církev bratrská 

Církev bratrská vydala své stanovisko k umělému přerušení těhotenství 

určené vládě, parlamentu a prezidentovi ČR. V prvním bodě svého stanoviska 

seznamuje čtenáře s tezí, že Bůh je dárce života a Pánem nad životem a smrtí. 

Zastánci této církve cítí spoluvinu a zodpovědnost za zabíjení nenarozených 

lidských životů, a proto prosí o revizi a novelizaci zákona o umělém přerušení 

těhotenství. Stanovisko Církve bratrské je následující: z morálního hlediska je 

potrat přípustný pouze v ohrožení života matky, pokud jsou vyčerpána všechna 

jiná možná řešení. Církev bratrská vyzývá k větší informovanosti veřejnosti  

o umělém přerušení těhotenství, kde se nejedná o přerušení, ale o zabití! Dále 

poukazuje na nevědomost a nízké morální povědomí společnosti. Prenatální 

stádium se odehrává v děloze, která je u savců ideálním úkrytem před 

nebezpečím. Pouze u člověka se děloha stala místem nejvyššího ohrožení 

života, kde se lidský zárodek nemůže bránit. Pokusy zveřejnit nahrávky potratu 

byly odmítnuty kvůli traumatizujícímu účinku na veřejnost.108 

                                                
107 Příloha 1: Stanoviska církví a náboženských společností uznávající morálně právní status  
      od početí 
108 Příloha 1: Stanoviska církví a náboženských společností uznávající morálně právní status  
      od početí 
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Z tohoto požadavku určené nejvyšším představitelům vlády v České 

republice, vyvstává jednoznačná ochrana nenarozeného lidského života. Není 

zde jasně vyřčené, od kdy se má přiznávat morálně právní status nenarozeného 

lidského jedince, ale z hlediska přísně odmítanému stanovisku k zákonu  

o umělém přerušení těhotenství vyplývá, že se jedná o ochranu již od početí. 

6.8 Jednota bratrská  

Jednota bratrská k této otázce nemá zpracované žádné oficiální 

stanovisko ani žádný elaborát, ale svůj postoj nachází v Bibli. Lidský život 

začíná v okamžiku početí. V Bibli se poukazuje na místo, kde je napsáno, že 

Bůh s námi počítá již před naším narozením (např.: Galatským 1,15; Izaiáš 

49,1 atd.). Z úryvků Písma svatého by se dalo dokonce i říci, že lidský život 

začíná již před početím. Umělé přerušení těhotenství není vnímáno jako 

přerušení, ale jako zmaření lidského života z lidského rozhodnutí, ze světské 

moci. Jednota bratrská se vyjadřuje k umělému přerušení těhotenství, že se 

nejedná pouze o čin samotný, ale že je třeba zjistit okolnosti, motivaci apod. 

Je-li tento čin vykonán pouze z hlediska materialismu, sobectví, nemůže 

s potratem souhlasit. Avšak týká-li se potrat z důvodu ohrožení života matky či 

znásilnění ženy, nechává se rozhodnutí na svobodě volby. Jednota bratrská 

nikoho neodsuzuje a snaží se je nasměrovat k životu s Bohem.109  

Dle výkladu Bible vyvstává stanovisko Jednoty bratrské, že lidský život 

začíná již početím, a tudíž je hoden ochrany, neboť si ho Bůh vyvolil již před 

svým početím. Bůh měl v plánu již stvoření každého člověka, ještě před 

vlastním početím.  

                                                
109 Příloha 1: Stanoviska církví a náboženských společností uznávající morálně právní status 
      od početí 
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6.9 Církev adventistů sedmého dne 

Církev adventistů sedmého dne se vyjadřuje k této otázce na základě 

dokumentu, který byl přijat na zasedání výboru Generální konference v říjnu 

1992. Dokument vychází z důkladného studia Písma. 

Již v prvním bodě zaznívá, že prenatální život je Boží dar, a proto 

vyžaduje i úctu k nenarozenému životu. Prenatální život nesmí být nikdy 

ledabyle zničen. A proto interrupce musí být uskutečněna jen na základě 

závažných důvodů. Církev se proto musí zasazovat o šíření přesvědčení  

o hodnotě lidského života (např. posilování rodinných vazeb, křesťanské 

zásady lidské sexuality, odpovědnost za plánování rodičovství apod.)  

O ukončení těhotenství rozhoduje těhotná žena po náležitém rozboru konkrétní 

závažné situace. Při rozhodování by jí měly pomáhat konkrétní a přesné 

informace, znalost Písma, vedení Duchem svatým a zdravé rodinné vztahy.  

Křesťané uznávají, že jsou odpovědni Bohu. Usilují o vyváženost svobody 

mezi osobní a odpovědností vůči společenství věřících a společnosti, přičemž 

se berou v úvahu zákony. O interrupci se rozhodují především na základě 

Písma svatého a biblických zásad než dle společnosti. Proto nenutí ženu kvůli 

její svobodě, aby donosila plod či aby ukončila těhotenství. Vychází se z Bible, 

kde se píše, že Bůh je jako Zdroj, Dárce a Udržovatel všeho živého. Lidský 

život není na základě vlastností, či čeho jsme dosáhli, ale pro Boha je důležité, 

že jsme Božím stvořením a předmětem jeho spasitelné lásky. Bůh vyzývá 

k ochraně lidského života a zaměřuje se na ochranu slabých a utiskovaných. 

Bůh dává lidem svobodu volby, a to i v situacích, kde jsou tragické následky. 

Člověk by se měl vždy ptát po Boží vůli.110 

Tato církev klade důraz především na svobodu ženy se rozhodnout, 

přičemž musí brát v úvahu biblická měřítka, zhodnocení své situace a hledání 

                                                
110 http://www.casd.cz/wpimages/other/art5086/interrupce.pdf 
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Boží vůle. Je to žena, která se musí bez nátlaku okolí rozhodnout podle svého 

svědomí a vědomí.  

6.10 Apoštolská církev 

Stanovisko Apoštolské církve není oficiální, ale je podobné dalším 

evangelikálním církvím. Věřící vyznávají, že jedině Bůh má moc lidský život 

vzít či ponechat. Věří, že lidský život začíná již okamžikem početí. Potrat je 

nepřípustný, jestliže si díky jemu usnadňují životní situace, či se narodí dítě 

s postižením. Potrat, který je spojen se záchranou života těhotné ženy, je 

přípustný, ale vždy se jedná o velmi citlivou osobní diskuzi s těmi, kterých se 

to týká.111  

 Z tohoto tvrzení vyplývá, že morální status nenarozeného lidského 

jedince je dle Apoštolské církve od početí a že je třeba prenatální život chránit.  

6.11 Církev živého Boha 

Církev živého Boha dosud nevydala žádné oficiální stanovisko týkající 

se ochrany nenarozeného lidského života, neboť její postoj k této problematice 

je jasný: od okamžiku početí se plod stává lidskou bytostí a zcela 

plnohodnotným členem komunity. Umělé přerušení těhotenství je zabití 

člověka. V situacích, kdy je ohrožen život matky, je důležité, aby matka 

(rodiče) se rozhodli podle svého svědomí, jak se zachovat v krajní situaci. 

Církev zde nevystupuje jako soudce, ale jako opora rodině v jakémkoliv 

rozhodnutí.112  

Církev živého Boha zastává pozici, která uznává ochranu nenarozeného 

lidského života již od početí.  

                                                
111 Příloha 1: Stanoviska církví a náboženských společností uznávající morálně právní status  
      od početí 
112 Příloha 1: Stanoviska církví a náboženských společností uznávající morálně právní status 
      od početí 
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6.12 Obec křesťanů v České republice 

Toto společenství se odlišuje od ostatních tím, že klade v této otázce 

velký důraz na osobní odpovědnost jednotlivého člověka, a proto žádné 

oficiální stanovisko doposud nebylo vydáno. Obecně se chápe, že nenarozený 

lidský život je jako přechod z jednoho stavu bytí do druhého. Proto zásah pro 

ukončení těhotenství není podporován, ale nepožaduje se za jeho čin 

kriminalizace. Je snaha o podporu v tom, aby se dítě narodilo (i v případě 

postižení), ale pokud dojde k potratu, matka není morálně zavrhována, ale je 

zde snaha o pomoc a porozumění.113   

Je zde zajímavé, že prenatální a postnatální život se chápe jako přejití 

z jednoho stavu do druhého stavu bytí. Je zde důležitá odpovědnost člověka za 

nenarozený život, ale obecně se chápe ochrana nenarozeného lidského 

jedince od početí. 

6.13 Náboženská společnost českých unitářů 

Náboženská společnost českých unitářů nezaujala žádné oficiální 

stanovisko týkající se ochrany nenarozeného lidského života. Opírá se o pojetí 

náboženské svobody, která se opírá o unitářské principy. Této otázky se proto 

týká pátý princip: soucítění, rovnost a spravedlnost v mezilidských vztazích. 

Tento princip vysvětluje pojem láska, která předkládá soucítění, rovnost  

a spravedlnost, což je vodítko pro otevírání se druhým. Svědomí je důležitým 

vodítkem při zaujímání pozice v důležitých životních situacích. Nenarozený 

život je tudíž otázkou svědomí. Unitáři se rozhodují na základě konkrétního 

případu a náboženská společnost jim do jejich volby nezasahuje.114  

                                                
113 Příloha 1: Stanoviska církví a náboženských společností uznávající morálně právní status  
      od početí 
114 Příloha 2: Stanoviska církví a náboženských společností: svoboda názoru  
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Svědomí je rozhodujícím faktorem pro ochranu nenarozeného lidského 

života a každá žena má svou svobodu volby, do které náboženská společnost 

nijak nezasahuje. 

6.14 Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů 

Oficiální stanovisko k morálnímu statusu nenarozeného lidského života 

či k otázce, od kdy začíná život, Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, 

nemá. Církev zaujímá postoj svobody názoru a rozhodování.  Život na zemi je 

považován za dočasný stav, kde jsou muži a ženy prověřovány různými 

zkouškami, ve kterých získávají zkušenosti. Fyzická smrt neznamená pro 

člověka konec, ale znamená začátek dalšího kroku v Božím plánu pro Jeho 

děti. Oficiálně je církev proti potratu, neboť každá duše je v Božím plánu.115  

Zde opět můžeme vidět názor, že je důležitá svoboda názoru  

a rozhodování.  

 

6.15 Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare  

     Krišna 
 
Na základě védské filozofie vstupuje duše do lůna matky již v okamžiku 

početí. Od okamžiku početí se jedná o lidskou bytost, tudíž jakékoliv přerušení 

těhotenství je vražda.116 Zde se nám nabízí jasné stanovisko, že status lidského 

života náleží jedinci již od početí. Od početí se stává lidskou bytostí i se svými 

právy.  

                                                
115 Příloha 2: Stanoviska církví a náboženských společností: svoboda názoru  
116 Příloha 1: Stanoviska církví a náboženských společností uznávající morálně právní status  
      od početí 



 58 
 

 

6.16 Křesťanské sbory 

Křesťanské sbory souhlasí s dílem a učením Pána Ježíše Krista. Věří, že 

Písmo svaté je inspirované Božím slovem z Ducha svatého.117 Pavel Steiger  

v křesťanském časopise Zápas o duši se vyjadřuje k této otázce následovně: 

„Kdy začíná život? I lékaři se svědomím potvrdí, že v okamžiku početí. Také 

mnoho biblických veršů potvrzuje, že život vzniká v okamžiku početí. Kdo zabíjí 

člověka v kterékoli fázi jeho života, zabíjí Boží obraz. Člověk nemůže jen tak 

pro nic za nic vzít život jinému člověku! Smrt vstoupila do života člověka teprve 

po jeho pádu. O životě a smrti nerozhoduje člověk, ale pouze Bůh, je to Jeho 

výsostné právo!  Člověk nemá právo vzít život dítěti před vyjitím z lůna matky. 

Přechod z lůna do vnějšího světa je jen pouhá změna prostředí. Dítě není 

odlidštěno tím, že k životu potřebuje pupeční šňůru. Podobně není odlidštěn ani 

ten, kdo potřebuje k životu umělou ledvinu.“118 Steiger zde jasně a výstižně 

vyjadřuje postoj křesťanů k této diskusi. Jedná se o biblické východisko, kdy se 

člověk připodobňuje Božímu obrazu v kterékoli fázi svého života. O smrti 

rozhoduje pouze Bůh, a ne člověk. Člověk tudíž nemá právo upírat a brát 

někomu život. Myslím si, že autor zde pěkně vystihl podstatu křesťanského 

učení a že jasně sdělil, že ochrana nenarozeného lidského jedince je již  

od okamžiku početí.  

 

 

 

 

                                                
117 Příloha 1: Stanoviska církví a náboženských společností uznávající morálně právní status  
      od početí 
118 http://zod.reformace.cz/nezavrazdis-cislo-40 
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6.17 Řeckokatolická církev 

Řeckokatolická církev je součástí katolické církve, která je vedena 

římským papežem. Stanoviska této církve k morálně právnímu statusu 

nenarozeného lidského života jsou totožná s katolickou církví, která přiznává 

tuto ochranu již od okamžiku početí.119 

6.18 Pravoslavná církev v českých zemích 

Stanovisko pravoslavné církve vychází z Bible, že život nezačíná 

narozením, ale již samotným početím. Potvrdí to slova z Bible  

z knihy Jeremiáš 1,5: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, 

dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě.“ Z toho vyplývá, že je nahlíženo na 

potrat jako na vraždu člověka. Ve výjimečných situacích (např. znásilnění, 

ohrožení života matky či plodu) se pravoslavný postoj přiklání k potratu, ale 

nejedná se o mravní ospravedlnění.120 

Postoj pravoslavné církve je jednoznačný: jasná ochrana nenarozenému 

lidskému životu již od samotného početí. 

6.19 Evangelická církev metodistická 

Na základě Řádu církve se k diskutované problematice vyjadřují 

stoupenci této církve následovně: Bůh dal počátek a konec lidské existence, 

avšak lidé začali do této existence zasahovat (eutanázie, potraty). Víra 

v posvátnost nenarozeného lidského života nedovoluje souhlasit s potratem. 

V úvahu se také bere situace matky. Tudíž jsou situace, kdy nelze jednoznačně 

odsoudit rozhodnutí o umělém přerušení těhotenství. Takováto situace však 

                                                
119 Příloha 1: Stanoviska církví a náboženských společností uznávající morálně právní status  
      od početí 
120 http://pravoslavnaolomouc.cz/ODK/CLAN/CLAN.HTM#1 
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musí být kritická. Potrat se odsuzuje, pokud je prostředkem plánování rodiny, 

tzn., že rodiče ještě nechtějí mít dítě.121  

Bůh dal počátek a konec lidské existence. Bůh je prvním, který 

rozhoduje o životě člověka. Tento život je posvátný – je od Boha, a proto 

člověk nemá žádné právo zasahovat do Božího plánu v jakékoli fázi. Z toho 

vyplývá, že morálně právní status nenarozeného lidského života je již  

od početí, neboť se jedná o posvátnost života již před narozením. Avšak jak 

jsem uvedla výše, jsou situace, kdy potrat je jediným východiskem, aby se 

zachránil život matky. 

6.20 Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 

Svědkové Jehovovi vychází a čerpají z Bible, která je pro ně Božím 

slovem. Ve druhé knize Mojžíšově 21,22–23 se uvádí: „A v případě, že by 

spolu zápasili muži a skutečně ublížili těhotné ženě a její děti opravdu vyjdou, 

ale nepřihodí se žádná smrtelná nehoda, zcela jistě mu má být uloženo 

odškodné podle toho, co na něj vloží majitel té ženy; a dá to prostřednictvím 

soudů. Ale kdyby se přihodila smrtelná nehoda, pak dáš duši za duši.“ Z toho 

vyplývá, že zabití nenarozeného dítěte je zabití člověka. Musí-li se volit během 

porodu mezi životem matky a dítěte, rozhodnutí vychází od těch, jichž se to 

týká.122  

Z biblického úryvku je zřejmé, že zabití nenarozeného jedince, se rovná 

zabití člověka. Proto se zde dá vyvodit závěr, že se jedná ochranu již od početí. 

Právě v početí se stává lidskou osobou, a proto je hodno ochrany před 

jakýmkoliv ohrožením života.  

                                                
121 Řád evangelické církve metodistické, 67  
122 Příloha 1: Stanoviska církví a náboženských společností uznávající morálně právní status  
      od početí 
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6.21 Slezská církev evangelická augsburského vyznání 

Ochrana nenarozeného jedince začíná již při početí, protože při početí 

vzniká nový život. Stejně jako narozenému dítěti nikdo nemá právo vzít život, 

tak je to i s nenarozeným jedincem. Nikdo nemá právo (ani matka) ukončit 

uměle těhotenství. Odpovědnost za život nenarozeného jedince má matka, ale  

i otec. Je nutné si uvědomit, že člověk je obrazem Božím!123 

Morálně právní status nenarozeného lidského jedince uznává Slezská 

církev evangelická augsburského vyznání již od početí.  

6.22 Ostatní církve a náboženské společnosti - bez zpětné vazby 

Nyní udělám výčet církví a náboženských společností, které mi 

neodpověděly na tuto problematiku. Jedná se o:  

• Česká hinduistická náboženská společnost, 

• Českobratrská církev evangelická, 

• Církev Křesťanská společenství, 

• Církev Nová naděje,  

• Církev Slovo života, 

• Církev víry, 

• Evangelická církev augsburského vyznání v České republice, 

• Luterská evangelická církev augsburského vyznání  

v České republice, 

• Novoapoštolská církev v České republice, 

• Ruská pravoslavná církev, podvoje patriarchy moskevského 

a celé Rusi v České republice,  

• Starokatolická církev v České republice, 

                                                
123 Stanislav Pietak, 25 
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• Višva Nirmala Dharma.124 

 

V této kapitole jsem přiblížila jednotlivá stanoviska či postoje církví  

a náboženských společností k uznání morálně právního statusu nenarozeného 

lidského života. Církve a náboženské společnosti, které jsou registrované 

v České republice, mají k této problematice oficiální stanoviska či svůj vlastní 

postoj, který není nijak oficiálně zveřejněn, tj. sepsán v dokumentech církve. 

                                                
124 http://www.mkcr.cz/cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/registrace-a-evidence/data-        
      registrace-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-a-svazu-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-     
     11263/ 
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7 Srovnání stanovisek církví a náboženských 

společností 

V další části své práce srovnám jednotlivé výroky církví  

a náboženských společností dle zaujetí svého přístupu k ochraně nenarozeného 

lidského života. Tyto výroky srovnám do tří základních podkapitol: uznání 

morálně právního statusu nenarozeného lidského jedince od početí; 

respektování svobody názoru a odstupňované právo na život. Dále srovnám 

získaná stanoviska s lidskými právy, biomedicínskou etikou a právní úpravou 

České republiky. 

7.1 Uznání morálně právního statusu nenarozeného lidského         

             jedince 
 

Morální pohled jednotlivých církví i náboženských společností se liší. 

Liší se z hlediska svého učení, svých kořenů, ze kterých se jednotlivé církve  

a náboženské společnosti oddělují. Nyní uvedu jednotlivé srovnání různých 

hledisek.  

7.1.1 Od početí 

Nejvíce církví a náboženských společností zaujímají jasné stanovisko, 

kterým je okamžik početí. Okamžik početí tak dávají jako důležitý mezník, 

který je začátkem nového vývoje a vytváření nového lidského jedince. Jedná se 

o proces, který se dál kontinuálně vyvíjí. Církve a náboženské společnosti, 

které uznávají ochranu již od početí, jsou: 

• Římskokatolická církev, 

• Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü, 

• Církev československá husitská,  
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• Bratrská jednota baptistů, 

• Církev bratrská, 

• Jednota bratrská, 

• Apoštolská církev, 

• Církev živého Boha, 

• Obec Křesťanů v České republice,  

• Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna, 

• Křesťanské sbory, 

• Řeckokatolická církev, 

• Pravoslavná církev v českých zemích, 

• Evangelická církev metodistická, 

• Náboženská společnost Svědkové Jehovovi, 

• Slezská církev evangelická augsburského vyznání. 

 

Tyto církve a náboženské společnosti, které mi odpověděly, mají 

společnou tezi, ve které se zasazují o ochranu nenarozeného lidského jedince 

již od samotného okamžiku početí.  

7.1.2 Svoboda názoru  

Mezi církve, které nechávají rozhodnutí na svobodě názoru a na 

svědomí těch, kterých se to týká, můžeme z dotázaných církví a náboženských 

společností zahrnout: 

• Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, 

• Náboženská společnost českých unitářů, 

• Církev adventistů sedmého dne. 
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7.1.3 Odstupňované právo na život 

Do této skupiny lze jednoznačně zařadit Ústředí muslimských obcí, 

které přiznává status lidské osoby od 120. dne od početí, neboť právě  

ve 120. dnu je vdechnuta lidskému zárodku duše a stává se plnohodnotným 

členem společenství. Umělé přerušení těhotenství se povoluje pouze v případě, 

že stáří plodu je do 120. dne a současně ohrožuje život matky.  

Federace židovských obcí v ČR přisuzuje, nenarozenému lidskému 

životu, do 40. dne po oplození nepatrně nižší status, protože právě ve 40. dnu je 

jedinci vdechnuta duše. 

 Ze srovnání církevních stanovisek k ochraně nenarozeného lidského 

života můžeme vidět, že ochrana nenarozeného lidského života je jednou ze 

základních charakteristik církve a náboženské společnosti, která svá stanoviska 

a názory na tuto problematiku uvádí v různých kontextech a dokumentech.  

Jak jsem již uvedla výše, církvím není lhostejný nenarozený lidský život. 

Církve usilují o naplňování základních lidských práv, ve kterých je 

samozřejmě právo na život, např. v Listině základních práv a svobod, kde 

ochranu nenarozeného lidského života zastřešuje právo na život.  

7.2 Stanoviska a lidská práva 

Lidská práva jsou nejzákladnější práva každého člověka. Každé toto 

právo je potřeba, aby bylo zastřešeno legislativou, aby se na ně mohlo 

odvolávat. Církve v souladu se základními lidskými právy vydávají spisy, 

návrhy, encykliky, dokumenty apod., které hájí a uctívají nenarozený lidský 

život. Z práva na život nenarozeného dítěte však plyne povinnost. Povinností 

státu může být např. dostupná zdravotnická péče všem těhotným ženám, 

peněžitá pomoc v mateřství apod. Církve a náboženské společnosti dávají 

těhotným ženám podporu a pomoc, a to z hlediska vydávaných církevních 
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dokumentů, ale i formou individuálních rozhovorů a poskytnutí jiného náhledu 

na konkrétní neřešitelnou situaci konkrétní ženy/rodiny.  

Jedním ze základních znaků lidských práv je, že jsou vrozená  

a nezcizitelná, tzn., že jsou spojena s lidským bytím, a to i s bytím, jedná-li se  

o nenarozený lidský život. Nenarozený jedinec žije a kontinuálně se vyvíjí. 

Všechna církevní stanoviska a názory, jež jsem získala, považují ochranu  

a péči o nenarozeného jedince za důležitou. Většina církví se přiklání k uznání 

statusu již od samotného početí.  

U muslimů plod získává lidskou důstojnost a lidská práva ve stáří 120. 

dne, kdy je mu vdechnuta duše. Avšak to neznamená, že před 120. dnem je 

povoleno umělé přerušení těhotenství. Tento zákrok je možno uskutečnit pouze 

za podmínky, že musí být ohrožen život matky a plod musí být tedy mladší než 

120. den po oplození. A co z toho vyplývá? Lidská práva jsou vrozená. Jsou již 

od početí a nejsou omezena mezníkem (v tomto případě 120. dnem). 

V judaismu je mezníkem 40. den, kdy nenarozenému jedinci je 

vdechnuta duše. Před 40. dnem má fetus nepatrně nižší status lidské osoby. 

Otázkou však zůstává: Může mít jedinec sníženou lidskou důstojnost či lidská 

práva? Dle mého názoru právo na život nelze snižovat, že má někdo menší či 

větší. Buď má právo na život, anebo nemá.  

Nenarozený lidský jedinec je nejohroženější, protože se nemůže 

nikterak bránit a hájit svá práva. Jsou nad ním mocnosti současného světa, a to  

ve smyslu zákonodárství, moderní medicíny apod. Proto je nutná jakákoliv 

ochrana, a to i ze strany církevních představitelů, které stojí o ochranu  

a obhajobu lidských práv, zvláště těch nejzranitelnějších nenarozených dětí.  
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7.3 Stanoviska a biomedicínská etika 

Ve 2. kapitole své bakalářské práce jsem představila biomedicínskou 

etiku, která se zabývá statusem nenarozeného lidského jedince. Na základě 

šesti teorií, od kdy začíná lidský život (viz kap. 2.1), jsem po získání 

stanovisek církví a náboženských společností došla k následnému závěru. 

Teorii, která říká, že lidský život začíná při spojení dvou pohlavních 

buněk, zastávají náboženství, uznávající ochranu nenarozeného lidského 

života již od početí (viz kap. 7.1.1).  

Ústředí muslimských obcí, které přiznává zárodku status člověka  

ve 120. dnu, kdy mu je Bohem vdechnuta duše, se přibližuje teorie, která tvrdí, 

že začátek lidského života se děje během těhotenství či narozením. Tato 

teorie se přiklání k tezi, že člověk se uskutečňuje vztahem k druhým. V tomto 

konkrétním případě bychom mohli brát v úvahu, že plod se uskutečňuje 

v rámci vztahu k Bohu. Na základě tohoto vztahu se plod stává člověkem se 

svými právy a lidskou důstojností. Do této teorie spadá i Federace židovských 

obcí v ČR, která uznává status osoby ve 40. dnu, kdy duše vstupuje do lidského 

plodu.   

Do těchto dvou teorií zapadají stanoviska církví, které mi odpověděly.  

S otázkou, od kdy začíná nový lidský život, souvisí otázka týkající se uznání 

morálně právního statusu nenarozeného lidského života. Existují dvě základní 

pozice, a to absolutní a relativní. 

• Absolutní pozice – tato pozice se získává již od prvotního začátku 

existence, tj. od početí, kam spadají církve a náboženské společnosti 

vyjmenované v kap. 7.1.1. 

• Relativní pozice – která je odstupňovaná, tj. lidská důstojnost  

a ochrana se získává v určité fázi vývoje jedince. V mém případě se 

jedná o Ústředí muslimských obcí a Federaci židovských obcí 

v ČR. 
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Ze čtyř tezí, které poukazují na možné teorie ohledně morálně právního 

statusu nenarozeného lidského jedince, se budu zabývat tezí rozdílnosti: 

snížené právo na život a argumentací „(S)KIP“. K tezi mozkového zrodu  

a k tezi individuace od nidace mi z uvedeného výzkumu žádné stanovisko 

nedalo impuls pro zařazení do těchto skupin.  

Teze rozdílnosti: snížené právo na život zastává teorii, že je třeba 

nenarozenému lidskému jedinci právo na život odstupňovat. Příznivci této teze 

argumentují, že v případě usmrcení nenarozeného jedince by se muselo 

trestněprávně postupovat jako u narozeného jedince. Tato teze chce, aby právo 

na život bylo uznáváno narozením jedince. Zde můžeme vidět shodu s Federací 

židovských obcí v ČR, která uznává status lidské osoby od 40. dne po oplození. 

Do této teze se zařadí i stanovisko Ústředí muslimských obcí, které má taktéž 

odstupňované právo na život, kdy ve 120. dnu dostává status lidského jedince, 

protože mu je vdechnuta duše. 

Argumentace „(S)KIP“, která se zabývá druhem, kontinuitou, 

identitou a potencialitou, zaujímá stanovisko morálně právního statusu již  

od okamžiku početí, kam spadá většina dotázaných církví a náboženských 

společností.  

7.4 Stanoviska a právní ochrana 

Všechna výše uvedená stanoviska církví a náboženských společností, 

které jsem představila, podléhají právní úpravě státu České republiky. 

Legislativní zakotvení ze strany státu respektuje a ochraňuje nově vzniklého 

člověka, který je nositelem nové budoucnosti lidstva České republiky. Zákon  

o umělém přerušení těhotenství 66/1986 Sb. stanovuje jasné podmínky,  

za kterých může být těhotenství uměle přerušeno. Pro dovolení k vykonání 

umělého přerušení těhotenství kromě jiného stanovuje stáří plodu  
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max. 12 týdnů od početí (z genetických důvodů až do 24. týdne těhotenství). 

Biomedicíncko-etická teorie, která má za hlavní tezi, že začátek lidského života 

je od 3. měsíce (od 12. týdne), kdy se jedná o rozvoj mozkové činnosti, přesně 

koresponduje s tímto zákonem. 

Církve a náboženské společnosti, jež přiznávají morálně právní status 

od početí, chrání lidský plod od samotného vzniku, tudíž ho chrání i v době 

prvních 12 týdnů. 

Pro Ústředí muslimských obcí, jež přiznává počátek lidského života  

120. den od početí, je tento zákon přísnějším, než oni sami tvrdí. Neboť zákon 

dává podmínku 3 měsíce a muslimové mají do 4. měsíce, ale pouze v případě 

ohrožení života matky.  

Federace židovských obcí v ČR přiznává nepatrně nižší ochranu jedince  

do 40. dne od oplození, což by se tento pohled „vešel“ do zmiňovaných  

12 týdnů.  

Listina základních práv a svobod nabyla v České republice ústavní 

význam, kdy byla zařazena mezi hlavní ústavní práva. Tento dokument klade 

důraz na ochranu jedince již před narozením. Proti jakémukoliv nezákonnému 

postupu v rámci ochrany nenarozeného lidského života se může žena odvolat.  

Zákon o umělém přerušení těhotenství stanovuje podmínky, za kterých 

může být potrat proveden, tudíž nefiguruje tu pouze stáří plodu. Také církevní 

stanoviska stanovují, za jakých podmínek se ustupuje od přísného zákazu 

ochrany nenarozeného jedince. Např. Evangelická církev metodistická 

nedovoluje na základě své víry souhlasit s potratem, ale bere v úvahu situace, 

kdy nelze jednoznačně umělé přerušení těhotenství odsoudit. Jsou i jiné církve 

a náboženské společnosti, které nechávají rozhodnutí na svědomí  a svobodném 

rozhodnutí matky a lidí, jichž se to týká (např. Církev Ježíše Krista svatých 

posledních dnů, Náboženská společnost českých unitářů apod.). Církve  

a náboženské společnosti ochraňují nenarozený život a poskytují a nabízejí 
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ženám v kritických situacích podporu a péči. Nachází pro ně pochopení  

a porozumění a hledají východiska, jak se co nejlépe zachovat.  

Nenarozený lidský jedinec je chráněn i mezinárodní lidskoprávní 

úpravou v dokumentech, jako jsou např.: Úmluva o právech dítěte, Deklarace 

práv dítěte (z roku 1959) apod.  

 
V této kapitole jsem srovnala jednotlivá stanoviska církví  

a náboženských společností na základě uznání morálně právního statusu 

nenarozeného lidského jedince s lidskými právy, s biomedicínskou etikou, kde 

jsem tyto získaná stanoviska aplikovala na teorie přiznávající nenarozenému 

lidskému životu status člověka a v neposlední řadě jsem souhlasné stanoviska 

srovnala s právní ochranou demokratického státu.  
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo srovnat, analyzovat a utřídit stanoviska 

církví a náboženských společností s biomedicínskou etikou a právním rámcem 

České republiky. Cílem bylo také seznámit čtenáře se stanovisky církví  

a náboženských společností, která jsou pak důležitá při setkávání  

s jednotlivými členy jako občany či adresáty poradenství či pomoci. Tento cíl 

jsem naplnila pomocí vhodně zvolené odborné literatury a získání církevních 

stanovisek, které mi zaslali jednotliví představitelé církví a náboženských 

společností registrované v České republice. Díky této elektronické komunikaci, 

ale i formou osobního rozhovoru, které jsem vedla s představiteli církví  

a náboženských společností, jsem získala pohled na tuto problematiku  

z náboženského hlediska. 

Pro dosažení stanového cíle, jsem zvolila následující postup. Svou 

bakalářskou práci jsem rozdělila na dvě části, a to na teoretickou a praktickou 

část. V první části – teoretické, jsem se zabývala teologickou etikou, která 

zahrnuje v rámci mého tématu biomedicínskou etiku, zabývající se tématem 

uznání morálně právního statusu nenarozeného lidského života. Biomedicínská 

etika vymezuje několik teorií a tezí, které jsem využila při srovnání získaných 

stanovisek církví a náboženských společností. Poté jsem představila 

legislativní zakotvení a právní rámec České republiky. Neopomenula jsem na 

lidskou důstojnost a lidská práva, přičemž lidská důstojnost tvoří základ a cíl 

lidských práv a kořen lidské důstojnosti se nachází v Písmu svatém. Právě na 

Písmo svaté se odvolává mnoho církví a náboženských společností, ve kterém 

spatřují ochranu nenarozeného lidského života již od početí.  

V praktické části, jsem představila jednotlivá stanoviska církví  

a náboženských společností, které jsem srovnávala a analyzovala s teoretickou 

částí, a to s teoriemi biomedicínské etiky, s lidskými právy a s právní ochranou. 
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Církve a náboženské společnosti, které mi odpověděly, se ve většině případů, 

přiklání k ochraně nenarozeného lidského života již od početí. 

K tomuto stanovisku se přikláním i já, neboť dle mého názoru lidský 

jedinec vzniká při spojení dvou pohlavních buněk. Od této chvíle  

se kontinuálně vyvíjí, a proto je hoden ochrany, aby se mohl vyvíjet bez 

negativních vnějších tlaků. Tento jedinec je hoden již ochrany před narozením, 

kdy získává lidská práva, a to nezávisle na stavu, vlastností, věku, původu 

apod. Jak se může stanovit určitý den, od kdy má plod právo na život?  

Bylo by zajímavé zabývat se obdobnými otázkami. V rámci uznání 

morálně právního statusu nenarozeného lidského jedince jsou důležité další 

zajímavá témata, která by bylo možné v dalších pracích rozvinout. Jsou to 

témata typu výzkum na kmenových embryonálních buňkách, dítě ze zkumavky 

apod.  

V závěru své bakalářské práce bych chtěla poukázat na naléhavost  

a potřebnost této problematiky, a to na pohled církví a náboženských 

společností na morálně právní status nenarozeného lidského života. Ochrana 

nenarozeného lidského života se týká každého z nás. Každý má povinnost 

chránit lidský život, jak to vyplývá z práva na život. Není to pouze otázka 

státu, lékařů, klinik, ale je to především otázka nitra každého z nás. Každý má 

své svědomí, které je nutné správě směrovat, k čemuž přispívají církve  

a náboženské společnosti. Tyto církevní instituce se snaží pomoci ženám  

v jejich těžkostech a starostech. Pomáhají jim v těžké životní situaci a snaží se 

jim pomoci různými formami (např.: individuálním rozhovorem, nasloucháním 

Božího hlasu v Písmu svatém, podporou apod.).  

Přála bych si, aby má práce přinesla pozitivní změnu myšlení těhotných 

žen, které se rozhodují jít na umělé přerušení těhotenství, aby si uvědomily, že 

nezabíjejí „kus masa“, ale člověka, své vlastní dítě, kus sebe… 
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Příloha 1 

Stanoviska církví a náboženských společností uznávající morálně právní 

status od početí 

 
Církev československá husitská 

SLOVO CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ K SOCIÁLNÍ ETICE 

Pracovní text předlohy sociálně-etického výboru připravovaný v rámci 

VIII. sněmu CČSH - duben 2006  

Výňatek: 

II. 15 Interrupce 

1. Umělým ukončením těhotenství nejde o prevenci početí, nýbrž  

o zničení již započatého života dítěte a zásah do života matky, otce a celé 

rodiny. Církev považuje za začátek lidského života již okamžik početí. Umělé 

ukončení těhotenství považuje za mezní krok (ultima ratio), k němuž je možno 

sáhnout teprve po nejvýše pečlivém zvážení lékařském a mravním, je-li 

ohrožen život dítěte či život matky. Způsobem, jak zachránit dítě pro život je 

možnost osvojení nebo pěstounská péče. Je mnoho manželů, kteří na dítě 

čekají a přijmou dítě jako dar.  

 

Bratrská jednota Baptistů 

1. Bratrská jednota baptistů má jednoznačně odmítavý postoj vůči 

potratům, bez ohledu na to, v jakém stupni těhotenství by se konal. Z této 

pozice se postupuje v pastorační praxi a v jakýchkoliv jiných příležitostech, 

kdy je potřebné k tomu zaujmout stanovisko. 

2. Bratrská jednota baptistů se nezabývala morálně právním statusem 

nenarozeného lidského života. Nemohu k tomu odkázat na žádný písemný 

materiál. Nezabývání se tímto tématem není dáno lhostejností, ale tím, že 
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odmítnutí potratů je pro nás zcela jednoznačné, není to téma polemické, a proto 

nevyvstala potřeba se tímto tématem takto hlouběji zabývat. 

 

Církev bratrská 

Stanovisko Církve bratrské k umělému přerušení těhotenství určené 

vládě, parlamentu a prezidentovi ČR 

Delegáti výroční konference Církve bratrské, konané ve dnech 14. - 15. 5. 1993 

v Bratislavě 

 

1. Věříme a vyznáváme, že Bůh je dárcem života a Pánem nad životem  

a smrtí. 

 

2. Cítíme spoluvinu a spoluzodpovědnost za miliony zabíjených 

nenarozených dětí. Podle statistiky OSN se provádí na světě 60 milionů 

potratů ročně. 

 

3. Obracíme se proto na ty, kteří na sebe vzali odpovědnost za duchovní 

a hmotný prospěch národa, s prosbou o revizi a novelizaci zákona  

o umělém přerušení těhotenství. 

 

4. Z morálního hlediska je umělý potrat přípustný v případě ohrožení 

života matky, po vyčerpání všech jiných možností. 

 

5. Umělý potrat je smrtící, od 4. týdne bolestivý zákrok na živém 

organismu, který je od okamžiku oplození geneticky naprogramovaným 

člověkem. Zničení života, i když jen v různém vývojovém stádiu, není 

normální lidské jednání, nýbrž projev lidského selhání z důvodu 
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ignorování současných poznatků embryologie a mravního zákona, 

daného každému člověku. 

 

6. Praktický dopad takového postoje je patrný již ve formulaci názvu 

zákona z roku 1957 „Zákon o umělém přerušení těhotenství“. 

Připravovaná novelizace názvu „Zákon o umělém ukončení 

těhotenství“ vystihuje sice nevratnost děje, ale nevyjadřuje podstatu 

činu. 

 

7. Právní diskuse o lidském zárodku či plodu je bezpředmětná, protože 

předmět diskuse v zákoně vyjádřený není. Nenarozené dítě nemá právo 

na život ani na bezbolestnou smrt. V diskusi o problematice potratů 

dostalo řadu krycích názvů: Shluk buněk; obsah dělohy; naděje na 

život; plán na život. Nelze však zničit plán na život bez současného 

zničení organismu, který je již částečnou realizací tohoto plánu. 

 

8. Na bezprávním postavení nenarozeného dítěte se podílí i veřejné 

mínění, dané nevědomostí a nízkým morálním povědomím společnosti. 

Počáteční stádia života prožívá člověk v děloze, která je u všech savců 

ideálním úkrytem vzniklého a vyvíjejícího se života. Pouze u člověka 

se tato přednost změnila v nevýhodu a děloha se stala místem 

nejvyššího ohrožení života. Potrat se odehrává v děloze a jeho výsledek 

vidí jen zdravotnický personál. Lidský zárodek je od 4. týdne citlivý  

na bolest, v 7. - 8. týdnu je citlivost na bolest značná. Pokusy zveřejnit 

průběh potratu v rámci osvěty byly odmítnuty jako příliš traumatizující 

pro společnost, která však z velké části sledování hororů pokládá  

za druh zábavy. Příčinou odmítnutí je zkušenost a obava, že pohled  

na dokument utrpení probouzí soucit a svědomí. Lidé by si mohli 
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uvědomit, že se tu děje „něco hrozného“. Jenže nenarozené dítě není 

pouhým divákem, ale přímým účastníkem děje. Nikdo ho nevidí, nikdo 

ho neslyší naříkat. „Co oči nevidí, srdce nebolí“. Svědomí lidí není 

znepokojováno, proto nemusí měnit ani své názory, ani své jednání. 

Lidský plod 12 týdnů starý měří 7 cm, hýbe končetinami, na dotek tváře 

reaguje náznakem úsměvu. Kdyby ležel na zemi, kdo z lidí by ho 

zašlápl? Vždyť své děti učíme, že na broučky se nemá šlapat, protože je 

to bolí a protože živý tvor se neničí. Připravovaný zákon na ochranu 

zvířat ukazuje úctu společnosti k životu vůbec a její citlivost k utrpení 

zvířat. Současný zákon o potratech svědčí o tom, že lidské embryo není 

pokládáno ani za živého tvora, kterému náleží přinejmenším stejná 

práva jako zvířatům. 

 

9. Zákony se podílí na tvorbě norem formou sankcí. Prvořadým úkolem 

zůstává etická výchova vedoucí ke změně smýšlení lidí. Nestačí však 

pouze teoretické znalosti, protože nejúčinnější výchovou je osobní 

příklad jednotlivců, rodin i společnosti. Jde o záležitost dlouhodobou, 

proto je nutné změnit dosavadní zákon o umělém přerušení těhotenství. 

 

a) Vytvořit právní předpoklady pro ochranu nenarozeného dítěte 

změnou názvu zákona, který by přesněji vystihoval podstatu 

věci: „Zákon o usmrcení lidského zárodku či plodu z důvodu 

ukončení těhotenství“ nebo „Zákon o ukončení těhotenství 

usmrcením lidského zárodku či plodu. 

b) Připravovaný návrh zákona na ochranu dítěte rozšířit i na dítě 

 nenarozené. 
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c) Uzákoněnou osvětu při žádosti o potrat rozšířit o informace 

o vývojovém stádiu dítěte s důrazem na hodnotu lidského 

života. Informovat o možnosti jiného řešení či pomoci. Každá 

těhotná žena by měla dostat obrazový kalendář nitroděložního 

vývoje dítěte. Výuku etiky a embryologie zařadit k požadavkům  

základního vzdělání s výchovou k odpovědnému sexuálnímu 

chování a rodičovství. Filmový záznam o průběhu potratu 

doporučit ke shlédnutí všem, kteří budou rozhodovat o zákonu  

o umělém přerušení těhotenství, aby věděli o čem rozhodují. 

 

d) Účinným prostředkem ke snížení potratů se ukázalo zvýšení 

 poplatků za provedení potratu. 

 

Důstojnost a přednost člověka spočívá v tom, že může myslet. Je tedy 

na něm, aby myslel správně. Rakouský badatel Karel Lorenz dostal Nobelovu 

cenu za objev, že hned první hodiny života novorozence jsou rozhodující pro 

celý život člověka. Kdo dnes může vyloučit, že věda nepůjde dále a nezjistí, že 

rozhodující pro život člověka jsou první hodiny po oplození? Tam, kde člověk 

ztrácí povědomí Boha, ztrácí správnou orientaci v morálních normách,  

v systému hodnot, a tím i ve vědeckém poznání. 

 
Jednota bratrská 

Žádné oficiální stanovisko k této otázce jsme doposud nevydávali  

a nemáme k němu ani zpracovaný žádný elaborát, tudíž Vám nemůžeme 

nabídnout ani relevantní zdroje. Svůj jasný postoj však samozřejmě máme, 

přičemž v jeho formování vycházíme z Bible, života mezi lidmi (Jednota 

bratrská provozuje množství mateřských a rodinných center)  

a pastorační služby. Náš pohled by se dal shrnout asi takto: 
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Nový lidský život pro nás jednoznačně začíná momentem početí.  

V Bibli je totiž psáno, že Bůh s námi počítal již před naším narozením 

(Galatským 1,15; Izajáš 49,1), a jinde popisováno, jak nás tvořil v lůně naší 

matky (Ž 139,13; Kazatel 11,5). Také o Jákobovi a Ezaovi je psáno, že Bůh  

o nich rozhodl ještě před jejich narozením (Římanům 9,10–12), o Jákobovi 

samotném navíc to, že jednal úskočně vůči svému bratrovi již v děloze (Ozeáš 

12,4). Dokonce bychom však mohli jít ještě o krok dál, a říci, že nový lidský 

život začíná ještě před početím! Bůh kupříkladu jasně odhalil Abrahamovi, 

jaké záměry má s jeho potomkem, kterého se Abraham sám vůbec fyzicky 

nedočkal - totiž s Ježíšem (Galatským 3,16)! Dalším příkladem je třeba verš 

Židům 7,9–10; nebo momenty, kdy Bůh mluví s Abrahamem o Izákovi, 

Alžbětou o Janu Křtitelovi či s Marií o Ježíši. Že Bůh má své záměry s každým 

neurčitým shlukem buněk je zkrátka patrné. Tím spíš, že Bůh je nadčasová 

bytost, která ve věcech vidí nejen to, čím momentálně jsou z pohledu v čase 

uvězněného člověka, ale už i to, čím ze stejného pohledu teprve budou. 

Případnou interrupci tudíž nevidíme jako přerušení těhotenství, ale  

v každém případě jako zmaření lidského života z lidského rozhodnutí.  

 

Stanovisko k interrupci: 

1) Jednota bratrská se nikdy nezajímala pouze o čin samotný, ale také  

o jeho pozadí, motivaci. A právě v problematice interrupcí je tento 

pohled více než na místě. 

Vnímáme, že současná potratová praxe v naší společnosti je z valné 

části motivována materialismem, sobectvím a neochotou přijmout 

zodpovědnost za své konání. Takové jednání jasně odmítáme, stejně 

jako nemůžeme souhlasit s tím, že se interrupce stala společensky 

přijatelným řešením nepohodlné situace. Ženy, které se rozhodly touto 
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cestou jít, u nás ale nejsou odmítány. Víme, že bez živého vztahu  

s Bohem člověk jen těžko nachází správná řešení. 

 

2) Současně si uvědomujeme, že jsou tu i další motivy k tak radikálnímu 

kroku, jakým je interrupce - nemoc či přímé ohrožení života matky, 

diagnostikované postižení dítěte či strach z jeho možného postižení, 

těhotenství v důsledku znásilnění, tíživá existenční či společenská 

situace matky, odmítnutí ze strany otce a jiné. 

V tomto případě naše církev přistupuje ke každé matce individuálně, 

nezaujímá direktivní postoj, ponechává svobodu volby. Zároveň matku 

provází, nabízí pomoc, a především ji znovu a znovu směřuje ke Kristu 

jako tomu, kdo má naději, sílu i konkrétní řešení pro její konkrétní 

situaci. 

 

Apoštolská církev 

Není to oficiální zpráva, ale naše stanovisko je velmi podobné  

se stanoviskem dalších evangelikálních církví. 

Věříme, že jedině Bůh je svrchovaný nad lidským životem a On má 

jediné právo ho vzít či ponechat. Věříme, že lidský život začíná početím,  

a nikoliv nitroděložním vývojem nebo až narozením. Potratem tedy 

nezasahujeme pouze do těla matky, ale do nového života dalšího člověka, který 

patří jenom Bohu. Potrat ze strany usnadnění si životní situace vnímáme jako 

nepřípustný, stejně tak i potrat jedince, který bude pravděpodobně 

handicapován. Potrat, který je spojen se záchranou matky, je přípustný. Vždy 

jde však o velmi citlivou osobní diskuzi s těmi, kterých se tyto otázky dotýkají. 

Život a jednotlivé jeho peripetie, se nikdy nedají shrnout do několika vět, stejně 

tak jako Boží jednání v našich životech. 

 



 85 
 

 

Obec křesťanů v České republice  

Naše společenství se od ostatních odlišuje tím, že klademe v této a ve 

všech podobných otázkách velký důraz na osobní odpovědnost jednotlivého 

člověka a oficiální závazné učení o tom nemáme. Obecně můžeme říci, že jako 

společenství počítající s preexistencí lidské duše, vnímáme nenarozený život 

jako přechod z jednoho stavu bytí do druhého. Proto umělé ukončení 

těhotenství žádným způsobem nepodporujeme či nepropagujeme. Na druhé 

straně ale také nepožadujeme jeho kriminalizaci. Pokud se tato otázka objeví  

v našem společenství, pak se snažíme budoucí matku podpořit v tom, aby se 

dítě narodilo - a to i v případě hrozícího postižení. Pokud ale dojde k potratu, 

pak takovou ženu morálně nezavrhujeme ani nijak netrestáme, nýbrž se jí 

snažíme pomoci, aby se s tím, co se stalo vyrovnala. Ve všech oblastech života 

usilujeme o individuální přístup. Což je umocněno i tím, že naši duchovní mají 

svobodu učení a členové svobodu vyznání. Morálka i pravdy víry se otevírají 

postupně na společné cestě.  

 

Církev živého Boha 

Naše církev považuje (níže uvedený) postoj vůči nenarozenému životu 

za natolik zřejmý, že neměla potřebu se k němu speciálně vyjadřovat  

v jakémkoli svém dokumentu nebo vyhlášení. Jsme toho názoru, že od 

okamžiku početí je plod lidskou bytostí a je zcela plnohodnotný člen komunity. 

Tzv. umělé přerušení těhotenství je zabitím lidského života. 

Jsou však situace, kde těhotenství reálně ohrožuje život matky. Zde, 

věříme, se musí sama matka (rodiče) rozhodnout a to svobodně podle svého 

svědomí. Církev v takovém případě není nějakým "soudcem", ale má 

poskytnout oporu matce v jakémkoli jejím rozhodnutí. Tato situace se vztahuje 

i na případ znásilnění. Ale tyto situace jsou zcela výjimečné. 
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Řeckokatolická církev 

Řeckokatolická církev je integrální součástí katolické Církve vedené 

Kristovým náměstkem římským papežem. V rámci katolické Církve mají 

řeckokatolíci své vlastní odlišné liturgické či disciplinární zvyklosti. Co se ale 

týká víry a mravů, zde musí být v celé katolické Církvi jednota. Naše 

stanoviska k morálně právnímu statutu nenarozeného lidského života jsou tedy 

totožná se stanovisky celé katolické Církve. 

 

Pravoslavná církev v českých zemích 

Uvedenému tématu se docela obšírně věnuje p. Michal Dvořáček ve své 

přednášce „Posvátnost života v dnešní společnosti", zpracovanou pro 

Sympozium pořádané Pravoslavnou teologickou fakultou Prešovské univerzity. 

Doporučuji k přečtení, naleznete zde i stanovisko Pravoslavné církve. 

(http://pravoslavnaolomouc.cz/ODK/CLAN/CLAN.HTM)  

 

Evangelická církev metodistická 

Oficiální stanovisko naší církve je v dokumentu "Sociální zásady", 

který je součástí našeho "Řádu církve", což je vyznání víry a zákoník 

dohromady. Můžete si ho stáhnout česky v pdf formátu na stránkách 

www.umc.cz v sekci Ke stažení; konkrétně vaše téma je na straně 67, oddíl 

Lidské společenství, odstavec j) a k). To je verze, která byla na celosvětové 

Generální konferenci schválena v roce 2004 a prošla překladem. 

 

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 

Názory se zakládají na Bibli, kterou považujeme za Boží Slovo. Bible 

nás učí hluboké úctě k životu, jehož zdrojem je Bůh. Proto považujeme  

za důležité, aby člověk své zdraví a život patřičně chránil. Bible nám také 

ukazuje, jaký má Stvořitel názor na život nenarozeného dítěte. Je to zjevné  

http://pravoslavnaolomouc.cz/ODK/CLAN/CLAN.HTM
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ze Zákona, který dostal starověký izraelský národ. 2. Mojžíšova 21,22–23 

uvádí: „A v případě, že by spolu zápasili muži a skutečně ublížili těhotné ženě a 

její děti opravdu vyjdou, ale nepřihodí se žádná smrtelná nehoda, zcela jistě 

mu má být uloženo odškodné podle toho, co na něj vloží majitel té ženy; a dá to 

prostřednictvím soudců. Ale kdyby se přihodila smrtelná nehoda, pak dáš duši 

za duši.“ Tento verš ukazuje, že zabití nenarozeného dítěte je zabitím člověka. 

 

Proto úmyslně navozený potrat, s cílem zamezit narození nechtěného 

dítěte je svévolné odnětí lidského života, a pro svědky Jehovovy je tudíž 

nepřijatelný. Jestliže se při porodu musí volit mezi životem matky a životem 

dítěte, potom je rozhodnutí na těch, jichž se to týká. 

 

Slezská církev evangelická augsburského vyznání 

Úryvek z dokumentu Zásady, napsal Stanislav Pietak, pozdější biskup 

naší církve (2006-2011): 

Ochrana života a interrupce  

Život začíná početím, proto zasluhuje ochranu již před narozením. Tak 

jako nikdo nemá právo sáhnout na život narozeného dítěte, tak nikdo, ani 

matka, nemá právo rozhodnout o ukončení těhotenství. Zodpovědnost za život 

plodu nese nejen matka, ale i otec. Oba dva mají učinit vše, co je v jejich 

silách, aby bylo umožněno rozvinutí a naplnění počatého života. Přikázání 

„nezabiješ“ je závazné pro oba.  

 Je třeba vychovávat mladé lidi k zodpovědnému plození dětí, nikoli 

k pouhé „regulaci“ porodnosti potraty. V praxi je to možné jen při respektování 

přikázání „nesesmilníš“ a zachovávání vzájemné lásky, úcty, ohleduplnosti  

a odpovědnosti v manželském soužití.  
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 Boží plán s lidem, kterému Pán Bůh chce žehnat, s potraty nepočítá. 

„Ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila…“ (Ex 23,26). Hodnota lidského 

života od samého početí je v Božích očí nesmírně vysoká (Ž 139, 13–16;  

Iz 49,15; Mi 6, 7–8; Lk 1,15). 
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Příloha 2  

Stanoviska církví a náboženských společností – svoboda názorů 

 

Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů  

Tady je citace z naší webové stránky (mormon.cz), která se týká našeho 

pohledu na život: 

"Svatí posledních dnů vnímají smrtelnou existenci jako součást většího 

rozsáhlého kontextu sahajícího od předpozemského života, v němž duchové 

všech lidí žili s Nebeským Otcem, až po budoucí život v Jeho přítomnosti, kde 

budou lidé nadále růst, učit se a zdokonalovat. Život na zemi je považován  

za dočasný stav, ve kterém jsou muži a ženy zkoušeni a prověřováni – a ve 

kterém získávají zkušenosti, které nelze nabýt nikde jinde. Bůh věděl, že lidé 

budou chybovat, a proto nám poskytl Spasitele, Ježíše Krista, který na sebe 

vzal hříchy světa. Fyzická smrt na zemi neznamená pro členy Církve konec, ale 

je to začátek dalšího kroku v Božím plánu pro Jeho děti." 

Oficiálně jsme proti potratu.  Protože věříme že každá duše má roli  

v Božím plánu.  Cena každé duše je veliká v očích Božích.  Více informací na 

www.mormon.cz.  

 

Status nenarozeného člověka: 

Embryo:   Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů nemá oficiální pohled 

ani prohlášení a na to, kdy lidský život začíná. Navíc, naše církev nezastává 

žádnou pozici k výzkumu embryonických buněk. 

  

V této otázce členové naší církve, tak jako v mnoha jiných případech mají svoji 

svobodu názoru a rozhodování.  
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Náboženská společnost českých unitářů 

V současné době naše náboženská společnost k této problematice 

nezaujala žádné oficiální stanovisko. Vyplývá to z našeho pojetí náboženské 

svobody, která se opírá výhradně o unitářské principy. Vaší otázky se týká pátý 

princip, který zní takto:  

   

5. Soucítění, rovnost a spravedlnost v mezilidských vztazích 

Láska k bližnímu předpokládá soucítění, rovnost a spravedlnost, které 

vedou k tomu, abychom se otevírali druhým i světu. Svědomí je nám pak 

vodítkem při našich konkrétních životních rozhodováních. 

Nenarozený život je pro nás otázkou svědomí, takže unitáři se rozhodují 

samostatně v každém jednotlivém případě. Naše náboženská společnost jim  

do jejich volby nijak nezasahuje. 

 

Církev adventistů sedmého dne 

Stanoviska celosvětové Církve adventistů sedmého dne k různým 

společenským jsou ke stažení na našich stránkách www.casd.cz  

v sekci Informace o církvi – Dokumenty a stanoviska – Stanoviska církve. Zde 

je také  Postoj k umělému přerušení těhotenství.  
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Příloha 3  

 
Stanoviska církví a náboženských společností – odstupňované právo  

na život 

 
Ústředí muslimských obcí 

Lidský jedinec se vyvíjí od početí až po narození v určitých stádiích, 

které jsou popsány v Koránu a odpovídá to i poznatkům moderní embryologie. 

Co se týká vaší otázky, důležitý je 120. den od početí, kdy je lidskému zárodku 

vdechnuta duše a stává se tak člověkem s odpovídajícími právy. Pokud tedy 

např. zemře zárodek před tímto dnem (a dojde k potratu), zachází se s ním jako 

s kouskem tkáně, který není třeba pohřbít. Když by zárodek zemřel po 120. dni 

od početí, je podle islámu nutné je omýt, zabalit do bílé látky a pohřbít  

do země. 

Umělé přerušení těhotenství je v islámu zakázáno, kromě výjimečných 

situací. Je povoleno pouze v případě, že plodu je méně než 120 dní a současně 

těhotenství ohrožuje život matky. 

120. den proto, neboť tento údaj se objevuje v autentickém výroku 

proroka Muhammada. Ty považujeme také za zdroj naší věrouky, byly 

inspirované Bohem. Například v tomto případě by údaj tohoto typu sám  

od sebe Muhammad vyslovit nemohl. 
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Federace židovských obcí v ČR 

 

Rozhovor s panem rabínem Karolem Sidonem 
 

Můžete mi prosím představit morálně právní stanovisko židovské církve 

z hlediska nenarozeného života? 

Když je dítě potracený, tak není chápáno jako lidský tvor, nemá status 

člověka a je pohřbeno bez obřadu. Rozhodující okamžik je narození. 

 

Jak se židovství staví k potratům? Kdy umožňuje potrat?  

V případě, že by byl ohrožen život matky. Zde je otázka: Kdo je 

důležitější? Z toho vyplývá, že matka je živá, proto má její život přednost.   

 

Připouští se potrat, když hrozí, že narozené dítě bude postižené? 

 Z hlediska náboženského ne. 

 

Není argumentem, že má žena právo na sebeurčení? 

Já si myslím, že žena nemá povinnost, se rozmnožovat, je to povinnost 

muže. U ženy se předpokládá, že je stavěna tak, že se rozmnožovat může, a že 

má k tomu fyzický aparát a sklon, ale není to její povinnost, protože ten porod 

jí způsobuje bolest, tudíž pokud žena k tomu přistoupí sama bez vědomí svého 

manžela apod., tak určitě se to dá spíše omluvit, ale určitě jí to doporučovat 

nikdo nebude. 

 

 A rozhodnutí manžela?  

Já si myslím, že by jí to měl zakázat. Zde jsme zpátky ve vztahu 

právního postavení ženy ve vztahu k manželovi. Ona je povinna ho poslouchat. 

On je institucí, která schvaluje a zamítá.  
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Je to někde zakotveno?  

Je, ale přesně nevím. V židovském alchymickým písemnictví, od Tory 

dál, je to takto chápáno. 

 

Jak by se mělo zachovat dle judaismu, když je ohrožen život matky 

v těhotenství? 

V případě, že je žena ohrožena na životě, tak má přednost před 

nenarozeným tvorem. 

 

Kdy získává plod svou lidskou důstojnost a práva? 

Bere se to tak, že nitroděložní život, je nitroděložní život, že to dítě je 

součástí té matky, ale teprve samotným narozením se stává člověkem, že 

vyleze ven, začíná sám jako člověk. Je zde právní, ale i faktický rámec – dítě je 

rozděleno a má samostatný život.  

Je zde také rozhodující 40. den od početí, kdy má zárodek do tohoto 

dne nepatrně nižší status. 

 

 

 

 

 


