
Abstrakt 
Cílem této diplomové práce je podrobný popis a rozbor institutu dříve vysloveného 

přání v České republice v porovnání s právní úpravou Australského společenství. Z právních 

úprav Australského společenství se tato práce zabývá právní úpravou státu Queensland 

a Severního teritoria.  

 Metody použité pro dosažení vytyčeného cíle jsou analytické rozbory právních norem 

a komparace jednotlivých právních úprav.  

 Úvodní kapitoly této práce se soustředí na samotný princip autonomie pacienta 

v legislativě České republiky a na ochranu integrity člověka a jeho osobnosti obecně. Práce se 

nezabývá pouze právní úpravou obsaženou v zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale 

zmiňuje i právní úpravu zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.  

 V další kapitole jsou rozebrána jednotlivá základní práva pacientů, jako je právo na 

život a zdraví, právo na sebeurčení a právo na důstojnost.  

 V další části práce se autorka zaměřuje již na institut dříve vysloveného přání, a to 

nejprve v rámci mezinárodněprávní úpravy. Součástí této kapitoly je i vymezení kritických 

názorů na dříve vyslovená přání a zároveň i vyzdvihnutí pozitiv jejich užití v praxi. 

 Po vymezení insitutu v rámci mezinárodní úpravy se autorka práce soustředí na právní 

úpravu České republiky. Autorka nezmiňuje pouze zákon o zdravotních službách, ale také 

právně nezávazné dokumenty zabývající se resuscitací a ukončováním léčby. 

 V další části práce je obsaženo vymezení autonomie pacienta v rámci britské a 

australské rozhodovací soudní praxe. 

 Část obsahující rozbor institutu dříve vysloveného přání v Austrálii se skládá ze tří 

podkapitol. Nejprve je rozebráno case law, poté statutární předpisý státu Queensland – The 

Powers of Attorney Act 1998 (Qld) a konečně statutární předpisy Severního teritoria - The 

Natural Death Act 1988 (NT). 

 V závěrečné části diplomové práce se autorka pokusila upravit stávající § 36 zákona 

o zdravotních službách, kde je právě zakotven institut dříve vysloveného přání, a to s ohledem 

na poznatky, které prostřednictvím analýzy a mezinárodní komparace získala.  

 


