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1 Úvod 

 

V současné společnosti, kdy se délka života člověka díky nebývalému medicínskému 

pokroku neustále prodlužuje, nabývá otázka práva jedince na ukončení jeho života nových 

konotací. Lékařská věda umožňuje lidem, kteří by se ještě před několika desítkami let 

v důsledku různých nemocí či úrazů dožili věku výrazně nižšího, tyto překonat. Ne vždy 

jde však možnost záchrany či prodloužení života ruku v ruce se zlepšením nebo alespoň 

udržením jeho kvality. Někdy může být tento nepoměr tak výrazný, až se skoro zdá, že 

mezi umělým prodlužováním života a jeho následnou kvalitou panuje v některých 

případech nepřímá úměra.  

Takový stav proto zákonitě vyvolává v odborné i laické společnosti řadu filosofických 

a etických, lékařských, náboženských a právních otázek. Tou základní napříč všemi 

oblastmi je většinou otázka, do jaké míry je umělé prodlužování života člověka v souladu 

s jeho zájmy a se zájmy společnosti jako celku a kdy už lze ukončit léčbu, jež uměle 

udržuje pacienta naživu. Do středu pozornosti se poslední dobou dostává také problematika 

práva na smrt, tedy zda má člověk právo žádat, aby byl jeho život cíleně ukončen. 

Tyto otázky jsou i vzhledem k obecnému trendu stárnutí společnosti velmi aktuální. 

Svědčí o tom také poslanecký návrh zákona o důstojné smrti nacházející se momentálně v 

legislativním procesu. Pro výše uvedené skutečnosti, vlastní zájem o oblast ochrany 

lidských práv a osobní zkušenost s umíráním nevyléčitelně nemocného jsem se rozhodla 

věnovat se ve své diplomové práci tématu práva na smrt ve světle evropské ochrany 

lidských práv. 

Smyslem této práce je zjistit vztah systému evropské ochrany lidských práv k právu na 

smrt. V první řadě se zaměřím na otázku, zda je v rámci závazných a nezávazných 

mezinárodně právních dokumentů přijatých na evropské úrovni člověku přiznáno právo na 

ukončení jeho života, případně za jakých okolností, do jaké míry a jakým způsobem. 

V návaznosti na to se budu zabývat rozhodovací činností Evropského soudu pro lidská 

práva („Soud“) ve věcech dotýkajících se práva na smrt. V této části se zaměřím především 

na otázku, zda Soud výkladem jednotlivých ustanovení Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv („Úmluva“) poskytuje ochranu právu na smrt, v jaké podobě a za splnění 

jakých podmínek. 

Právo na smrt je pojem, jehož obsah je velmi široký. Přesto je povětšinou vnímán 

pouze jako zahrnující eutanazii a případně asistovanou sebevraždu. Věnuji proto v úvodu 

do tématu práce také prostor pro vymezení jednotlivých forem práva na smrt. Rozlišení 
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mezi nimi totiž považuji za velmi důležité nejen pro porozumění úpravě práva na smrt a 

relevantní judikatuře Soudu, ale zejména z hlediska správného pochopení celé 

problematiky a možnosti odhadu jejího budoucího vývoje. 
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2 Obecně k právu na smrt 

 

 Dříve, než se tedy budu zabývat tím, zda má člověk právo na smrt a v jaké podobě 

či rozsahu a dále zda a jak je takové právo zakotveno a chráněno na evropské úrovni, je 

nutné co nejpřesněji vymezit, co je to právo na smrt a s jakými pojmy a instituty se pojí. 

Právo na smrt je komplexní problematikou zasahující do oblasti práva, lékařství, filosofie, 

teologie a náboženství či literatury. Nejedná se ani o téma nové či teprve nedávno vzniklé, 

již samotné slovo „eutanazie“ pochází z období antiky a Hippokratova přísaha obsahuje 

ustanovení zakazující úmyslné ublížení pacientovi lékařem
1
, doposud však nevznikl 

jednoznačný konsenzus ohledně ustálené a jednotné terminologie a jednotliví autoři proto 

mnohdy vykládají určité pojmy a instituty odlišně. S ohledem na povahu této práce jsem 

zvolila medicínsko-právní přístup k problematice s přesahem do filosofie a etiky, neboť se 

mi vzhledem k účelu práce, tj. především popisu, jak je právo na smrt chráněno v rámci 

systému evropské ochrany lidských práv, zdá nejvhodnější. 

 

2.1 Co je to právo na smrt? 

 

 Za základní tři rozměry práva na smrt lze jednoznačně považovat rozměr 

filosofický, lékařský a právní. Z hlediska filosofického se lze ptát, zda má člověk právo 

ukončit svůj život či požádat jinou osobu o jeho ukončení, z jakých důvodů a za jakých 

okolností. Filosofové se při řešení otázky práva na smrt zabývají vyhledáváním 

jednotlivých argumentů etických, společenských, historických atd. a jejich následnou 

konfrontací. Filosofie se tedy v tomto ohledu zabývá zejména otázkou, zda na smrt existuje 

právo. Lékařská věda nám pak dává velmi exaktní odpověď na otázku, co je to smrt
2
. 

                                                           
1
„Hippokratova přísaha je slavnostní slib, který skládá každý absolvent lékařské fakulty. Text přísahy 

obsahuje soubor nejzásadnějších etických pravidel, kterými se má lékař řídit při výkonu lékařského povolání. 

Nemá vždy doslovnou podobu původního znění, text byl a je naopak upravován v závislosti na konkrétní 

zemi, oblasti a v některých případech i v závislosti na konkrétní lékařské fakultě, po jejímž úspěšném 

absolvování lékař slib skládá. Přísaha nemá charakter žádného právního předpisu.“ Část textu Hippokratovy 

přísahy týkající se ukončení života pacienta zní následovně: „Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby 

mne o to kdokoli požádal, a nikomu také nebudu radit (jak zemřít)…“ PTÁČEK, Radek a Miloš MÁCA. 

Eutanazie – vybrané dokumenty s komentáři. In: PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Eutanazie - pro a 

proti. Praha: Grada, 2012, Edice celoživotního vzdělávání ČLK, s. 221-234. 
2
 Smrtí se rozumí „nezvratný zánik celého organismu, přestože některé biologické děje ještě probíhají, 

okamžik smrti nastává okamžikem zániku gangliových buněk v mozku“. PTÁČEK, Radek, Hana 

KUŽELOVA a Radkin HONZÁK. Eutanazie – vybrané pojmy. In: PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. 

Eutanazie - pro a proti. Op. cit., s. 235-242. 



8 

 

Zvláštní disciplínou, jež je oborem někde na pomezí lékařství a filosofie, je pak bioetika
3
 a 

lékařská etika, které se zabývají především etickými problémy v lékařství z hlediska jak 

vztahu lékaře a pacienta, tak i svědomí a morálky samotného lékaře vzhledem k výkonu 

jeho povolání. Poznatky získané studiem těchto disciplín pak společně pokládají základ 

právní úpravě práva na smrt, která musí tyto poznatky obzvláště pečlivě zohlednit. Nutno 

ovšem dodat, že ke tvorbě právních předpisů souvisejících s právem na smrt dochází 

především na úrovni jednotlivých států, neboť právo na smrt typicky nespadá do odvětví 

práva mezinárodního resp. evropského a jeho existenci (či neexistenci) lze jen dovozovat 

na základě úpravy souvisejících institutů. 

 S právem na smrt si většina laické veřejnosti bezesporu okamžitě spojí institut 

eutanazie, jako čin usmrcení pacienta na žádost
4
, tato definice je však příliš stručná a 

nezohledňuje všechny aspekty takového jednání (k eutanazii podrobněji v podkapitole 2.4 

„Eutanazie“), a proto při veřejné debatě o eutanazii, často nesmírně emocionálně vypjaté, 

dochází k velkým nepřesnostem, zejména na straně laické veřejnosti
5
. Domnívám se však, 

že právo na smrt je nutné chápat mnohem šířeji než jen jako právo na vědomé úmyslné 

ukončení života pacienta, a to směrem ke svobodnému rozhodování jedince o způsobu a 

průběhu léčby. Důsledkem rozhodnutí o nezahájení, nepokračování nebo ukončení život 

udržující nebo zachraňující léčby může být rovněž konec života jedince, přičemž motivem 

pro takové rozhodnutí nemusí být primárně a pouze způsobení smrti. Nerespektování 

rozhodnutí pacienta o léčbě pak může představovat jednání zasahující do jeho osobní 

integrity. 

 Právo na smrt se výše uvedeného pojetí pojí se širokým spektrem forem jednání, 

které zahrnují jak všechny formy eutanazie a asistovanou sebevraždu, tak i tzv. předem 

vyslovená přání a pokyny, ať už v ústní či písemné podobě, jejichž součástí je např. institut 

DNR (do not resuscitate). Jádrem celé problematiky je tak dle mého názoru právě cíl 

konkrétní formy jednání, tj. zda je cílem jednání „ukončit život tedy zabít pacienta“ nebo 

„nechat nemoc či zranění ukončit život pacienta“
6
. Právě tento rozdílný úmysl, ačkoli 

                                                           
3
 Bioetika je pojem nadřazený pojmu lékařská etika a zabývá se zkoumáním etických problémů vznikajících 

jak při výkonu lékařské praxe, tak v oborech lékařskou praxi podmiňujících, tj, zejména při výzkumu. 

Bioetiku můžeme chápat v širším slova smyslu jako etickou problematiku veškerého života na zemi. 

PTÁČEK, Radek, Hana KUŽELOVA a Radkin HONZÁK. Eutanazie – vybrané pojmy. In: PTÁČEK, Radek 

a Petr BARTŮNĚK. Eutanazie - pro a proti. Op. cit., s. 235-242. 
4
 PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Eutanazie pro a proti. In: PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. 

Eutanazie - pro a proti. Op. cit., s. 19-20. 
5
 MUNZAROVÁ, Marta. Proč ne eutanazii, aneb, Být, či nebýt?. Vyd. v KNA 2. V Kostelním Vydří: Pro 

občanské sdružení Ecce homo vydalo Karmelitánské nakladatelství, 2008, s. 19.  
6
 MUNZAROVÁ, Marta. Eutanazie, nebo paliativní péče?. Praha: Grada, 2005., s. 23.  
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výsledek jednání může být, a často z logiky věci je, totožný, odděluje jednotlivé formy 

uskutečňování práva na smrt od sebe tak zásadním způsobem, že některé jsou společností 

vnímané jako přijatelné a jiné nikoli. Mezi další důležité aspekty však patří také pohnutka, 

tj. jaké skutečnosti danou osobu vedly ke konkrétnímu rozhodnutí (např. nevyléčitelné 

onemocnění, nepřekonatelné bolesti apod.), okruh osob, který se na uskutečnění jednání 

účastní a další okolnosti významné pro konkrétní rozhodnutí, jako např. stav medicínského 

pokroku, rodinné či sociální zázemí jedince apod. 

Z lidskoprávního hlediska představuje fenomén práva na smrt střet těchto 

základních hodnot: práva na život, práva na svobodné rozhodování o sobě samém (také 

práva na sebeurčení či práva na soukromý život dle terminologie jednotlivých 

mezinárodněprávních dokumentů) a práva na  důstojný život; vyvažování těchto hodnot při 

tvorbě právních předpisů ale i při rozhodování v jednotlivých případech je pak 

východiskem celé problematiky. 

 

2.2 Koho a jak se právo na smrt dotýká? 

 

Smrt člověka se téměř vždy týká okruhu více osob než samotného umírajícího nebo 

zemřelého. Problematika práva na smrt se krom toho, jehož život má být ukončen, dále 

týká především osoby, která má v případě žádosti jeho život ukončit- tou je povětšinou 

lékař, není to však pravidlem a teoreticky jí může být kdokoli. V neposlední řadě se pak 

problematika dotýká také osob blízkých, které často v konkrétní situaci podávají 

v zastoupení žádost o ukončení života nebo takové jednání naopak rozporují. 

 

2.2.1 Ten, jehož život má být ukončen 

 

V prvé řadě se právo na smrt samozřejmě týká konkrétního jedince, jehož život má 

být, ať už z jeho vůle nebo nikoli, ukončen. V praktické rovině se nejčastěji jedná o 

nevyléčitelně nemocného či umírajícího člověka (pro účely této práce dále také „pacient“), 

neboť právě u něj z mnoha pochopitelných důvodů, jako je např. strach z bolesti či utrpení, 

nedůstojného odcházení nebo udržování v permanentně vegetativním stavu, logicky 

vyvstává otázka možného předčasného ukončení jeho života. Nemusí tomu však tak být ve 

všech případech- při své činnosti se Evropský soud pro lidská práva již musel vypořádat se 

stížností švýcarské seniorky, která žádala úřady o povolení k předepsání smrtelné dávky 
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opiátu lékařem
7
, ačkoli netrpěla žádnou nevyléčitelnou nemocí a nesplňovala zákonná 

kritéria k jeho udělení
8
.  

Dále se fenomén usmrcení na žádost dotýká osob s těžkým fyzickým nebo 

duševním postižením, které jim nejen neumožňuje žít „běžným každodenním životem“ a 

zapojit se jakýmkoli způsobem do společenských struktur, ale především jim i brání mít 

takové smyslové, fyzické, mentální a duševní schopnosti a dovednosti, jež člověku 

umožňují reflektovat vlastní existenci a osobnost. Zvláštní pozornost se pak upírá na téma 

infanticidy, ve smyslu usmrcení novorozence těsně po porodu lékařem na žádost rodičů 

právě z důvodu jeho těžkého zdravotního postižení
9
, jejíž zastánci argumentují obdobně 

jako zastánci potratů (zejména těch pozdních) svobodou vůle matky resp. rodičů.  

V jistých ohledech se fenomény ukončení života pacienta a ukončení života osoby 

s těžkým zdravotním postižením včetně novorozence na žádost překrývají, a to hlavně 

v ohledu již zmíněné autonomie rozhodování jedince, zatímco však v prvním případě může 

jít jak o žádost samotného pacienta tak i jiné osoby (viz dále), v případě druhém jde vždy o 

vůli osoby odlišné od té, jejíž život má být ukončen. Hlavní rozdíl však tkví v důvodech 

žádosti, zatímco v prvním případě je argumentováno především lidskou důstojností, 

strachem z utrpení a zbytečným prodlužováním života člověka, který už si část svého 

života „normálně“ prožil a nestojí o jeho další pokračování, v druhém případě nelze 

hovořit o uvědomělé změně zdravotního stavu jedince, neboť daná osoba jinou kondici 

buď nezná nebo její změnu již není schopna vnímat, nelze ani argumentovat ztrátou lidské 

důstojnosti či utrpením, protože tyto jsou vlastní subjektivnímu vnímaní jedince a nám 

neznámé, ukončení života je tedy spíše zdůvodňováno absencí toho, co považujeme za 

znaky lidské bytosti a jeho duše.   

Právem na smrt je tedy nutné zabývat se nejen vzhledem k úzké skupině pacientů, 

kteří jsou v posledním stadiu svého života, ale i v obecné teoretické rovině vzhledem 

k lidské bytosti jako takové. Vzhledem k odlišným východiskům u pacientů a osob těžce 

                                                           
7
 Ve Švýcarsku je povolena forma asistované sebevraždy. Lékař nejprve provede vyšetření pacienta, na jehož 

základě a při splnění zákonných podmínek pak pacientovi vystaví recept na dávku smrtící látky. Při 

samotném aktu požití smrtící látky však pacientovi asistují pracovníci speciálních organizací, kteří 

odpovídají za plnou způsobilost pacienta právně jednat v okamžiku sebevraždy a že pacient sebevraždu 

páchá svobodně a vědomě a bez dalšího přičinění třetí osoby. PETERKOVÁ, Helena. Role lékaře při 

ukončování života na žádost a pomoc při sebevraždě. In: PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Eutanazie - 

pro a proti. Op. cit, s. 138-145. 
8
 Rozhodnutí Soudu ve věci Gross proti Švýcarsku ze dne 30. září 2014, stížnost č. 67810/10, bod 10.  

9
 ČERNÝ, David. Infanticida [online]. Zdravotnické právo a bioetika. [cit. 18.8.2016] Dostupné z: 

http://zdravotnickepravo.info/infanticida/ 

http://zdravotnickepravo.info/infanticida/
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zdravotně postižených se proto tato práce soustřeďuje především na právo na smrt 

pacientů, tj. osob nevyléčitelně nemocným a umírajících s přesahem do obecné roviny. 

 

2.2.2 Ten, kdo život ukončuje 

 

Na druhém konci se problematika práva na smrt dotýká nejčastěji lékařů. Mají 

potřebné znalosti a přístup ke vhodným přípravkům zaručující rychlé a bezbolestné 

umírání, proto se pro jejich unikátní postavení právě na ně pacienti či ostatní dotčené 

osoby obracejí se žádostí o ukončení života. Lékaři se však celého léčebného procesu 

účastní ve všech jeho fázích od počátku až do konce, tj. nejprve ve fázi (neúspěšné) léčby 

pacienta, dále při jeho diagnostice pro účely rozhodnutí o ukončení jeho léčby nebo 

dokonce života pacienta a následně je jim ve většině případů svěřeno samotné život 

ukončující jednání (tj. odpojení od přístrojů, podání smrtící látky atd.), nevykoná-li akt 

dotyčná osoba sama či na základě zákonného zmocnění osoba třetí odlišná od lékaře.  

Lékař se dle tohoto schématu dostává z pozice osoby, jež se pacientovi snaží 

zachránit život, do pozice, v níž se po něm požaduje, aby život téže osoby ukončil. Vztah 

pacienta a lékaře a především vzájemná důvěra mezi nimi je pro výkon lékařského 

povolání a úspěšnou realizaci léčby pacienta zásadní, proto je až s podivem, že 

v souvislosti s otázkou ukončení života rukou lékaře jsou tento vztah, stejně jako vliv 

takového jednání na psychiku a svědomí lékaře, tak často přehlíženy.
10

 

 

2.2.3 Ostatní dotčené osoby 

 

V neposlední řadě také nelze opomenout manžela, manželku či druha pacienta, jeho 

rodinu a další blízké osoby. Krom toho, že jim bezpochyby není osud pacienta lhostejný a 

často sehrávají důležitou roli ve fázi tvorby jeho vůle, mají tyto osoby nezastupitelnou 

úlohu v okamžiku, kdy již pacient není schopen samostatného rozhodování. Právě v tomto 

okamžiku se dotčené osoby mohou buď přímo podílet na rozhodnutí o pokračování nebo 

ukončení života pacienta např. prostřednictvím plné moci k zastupování pacienta nebo 

zprostředkováním jeho dříve vyslovených přání, anebo naopak, jak k tomu nezřídka 
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MUNZAROVÁ, Marta. Co mluví i dnes proti eutanazii? Zdravotnické právo v praxi [online]. Solen, s.r.o. 

2006; 1: s. 4-6. [cit. 19.8.2016] Dostupné z: http://pravo.solen.cz/pdfs/pra/2006/01/01.pdf 
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dochází, snažit zvrátit takové rozhodnutí, jež učinila jiná k tomu povolaná či zmocněná 

osoba
11

.  

 

2.3 Historický vývoj a zdroje práva na smrt 

 

 S fenoménem úmyslného ukončení života pacienta na jeho či cizí žádost lékařem 

nebo někým jiným se nesetkáváme až v současnosti, kdy pokrok lékařské vědy umožňuje 

nebývalé prodloužení života, se kterým jdou ruku v ruce některé nežádoucí následky, ba 

naopak, touto problematikou se zabývali filosofové, etici a lékaři již od samotného 

prapočátku lékařské vědy. Nahlížení na samotnou smrt se pod vlivem náboženství a 

společenské morálky v průběhu staletí poměrně výrazně měnilo, než dospělo do jeho 

dnešní podoby, pro lepší pochopení celé problematiky však považuji za vhodné si tento 

vývoj především z hodnotového hlediska krátce přiblížit.  

 

 Již v antické době se setkáváme s pojmem (řeckého původu) „euthanasia“ 

v překladu znamenající dobrá, případně krásná smrt. Jeho původní obsah je však velmi 

rozmanitý a odlišný od toho dnešního, v antice byla za dobrou smrt považována jak smrt 

rychlá a bez velkého utrpení, tak i hrdinská smrt v bitvě na vrcholu sil člověka. Koncept 

dobré smrti byl založen především na prožití dobrého života, důležitá byla proto představa 

o tom, co obnáší dobře žít. Vrcholnou podobou dobré smrti se pak postupně stala smrt 

vyrovnaná a důstojná, svědčící o osobní síle a moudrosti, jež si jedinec během života 

osvojil. Z toho je patrno, že eutanazie v medicínském smyslu, jak ji chápeme dnes, tedy 

vědomé úmyslné usmrcení pacienta na žádost, má s dobrou smrtí v jejím původním slova 

smyslu pramálo společného. Nutno ovšem podotknout, že problematika ukončování života 

pacienta byla už i v antické době předmětem diskuzí, a to zejména s ohledem na léčbu 

nevyléčitelně nemocných pacientů a s tím související otázkou podání smrtícího jedu 

lékařem, v praxi také docházelo k usmrcování postižených novorozenců, žádné z těchto 

zákroků však nebyly spojovány s pojmem eutanazie.
12

 

 

                                                           
11

 Tak tomu bylo např. v nedávném případě rozhodnutí lékaře o odpojení Vincenta Lamberta od přístrojů, jež 

ho uměle udržovaly při životě. Žádost o odpojení podala manželka pacienta s tím, že to bylo přání jejího 

muže nebýt uměle udržován naživu, s tím však nesouhlasili jiní členové rodiny pacienta a celá záležitost byla 

těmito předložena k rozhodnutí ESLP. Rozhodnutí Soudu ze dne 5. června 2015 ve věci Lambert a ostatní 

proti Francii, stížnost č. 46043/14. 
12

 ŠPINKOVÁ, Martina a Štěpán ŠPINKA. Euthanasie: víme, o čem mluvíme?. Praha: Cesta domů, 2006, 

s. 5. 
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 V období středověku byl pod vlivem křesťanské tradice závěr života nedotknutelný 

a jednotlivci o něm nemohli rozhodovat
13

, samotná sebevražda byla považována za 

smrtelný hřích a některými teology dokonce za akt horší než vražda
14

. Smrt byla v té době 

považována za bránu do posmrtného života, tedy za okamžik přechodu do věčnosti, 

pozemský život byl pouze přípravou na ten posmrtný.
15

 S pojmem eutanazie se proto 

znovu setkáváme až na počátku novověku v díle dvou významných myslitelů tehdejší 

doby. Jde o Thomase Moora, jenž s myšlenkou eutanazie pracuje ve svých utopických 

dílech, a Francise Bacona, který eutanazii vnímá jako vnitřní, tj. celoživotní duševní 

přípravu na smrt, a vnější, za niž považuje zmírnění utrpení umírajících. Baconovo vnější 

pojetí eutanazie, tedy názor, že lidské utrpení nemá smysl a mělo by být odstraněno, je pak 

určující pro celé období novověku. Nelze také opomenout vliv osvícenství a jeho důrazu na 

autonomii vůle jedince na utváření současného právního rámce problematiky ukončení 

života pacienta na žádost a s ní související diskuze, neboť právě svobodná vůle člověka je 

jedním ze základních východisek této právní úpravy
16

 a současně jedním z nejsilnějších 

argumentů příznivců legalizace kontroverznějších forem eutanazie. 

 Současné pojetí práva na smrt, zejména ve formě eutanazie, má dle mého názoru 

tyto zdroje: (i) stále se zrychlující medicínský pokrok jdoucí ruku v ruce s prodlužováním 

života člověka, v důsledku čehož je role a moc medicíny a lékařů ve společnosti stále 

významnější, (ii) strach z bolesti, utrpení a samoty mající za následek vytěsnění smrti jako 

přirozené součásti lidského života mimo rámec každodennosti a (iii) přesvědčení 

(některých) o nadřazenosti autonomie vůle člověka nad hodnotou života člověka.
17

 

 

2.4 Eutanazie 

 

Ačkoli je eutanazie jednou ze základních forem práva na smrt, její univerzální 

definice neexistuje. Světová lékařská asociace
18

 ji vymezuje jako „vědomé a úmyslné 

jednání, jehož zjevným záměrem je ukončení života jiného člověka za těchto podmínek: 
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 HAŠKOVCOVÁ, Helena. Co má větší hodnotu: život člověka, nebo jeho svoboda? In: PTÁČEK, Radek a 

Petr BARTŮNĚK. Eutanazie - pro a proti. Op. cit., s. 24-30.  
14

 KOUTEK, Jiří a Jana KOCOURKOVÁ. Sebevražedné chování: [současné poznatky o suicidalitě a její 

specifika u dětí a dospívajících]. Praha: Portál, 2003, s. 28.  
15

 ŠPINKOVÁ, Martina a Štěpán ŠPINKA. Euthanasie: víme, o čem mluvíme?. Op. cit., s. 6. 
16

 ŠPINKOVÁ, Martina a Štěpán ŠPINKA. Euthanasie: víme, o čem mluvíme?. Op. cit., s. 7. 
17

 Srov. ŠPINKOVÁ, Martina a Štěpán ŠPINKA. Euthanasie: víme, o čem mluvíme?. Op. cit., s.8-9. 
18

 Světová lékařská asociace je mezinárodní organizace sdružující lékaře a národní lékařské asociace sto 

jedenácti zemí světa. Na půdě Světové lékařské asociace jsou diskutovány mnohé záležitosti lékařskou etiku 

nevyjímaje. World Medical Association [online]. [cit. 19.8.2016] Dostupné z: 

http://www.wma.net/en/60about/index.html 

http://www.wma.net/en/60about/index.html
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subjektem je svéprávná informovaná osoba trpící nevyléčitelnou chorobou, která 

dobrovolně požádala, aby její život byl ukončen; jednající je obeznámen se zdravotním 

stavem této osoby a s jejím přáním zemřít a páchá tento skutek s prvořadým úmyslem 

ukončit její život; a jedná tak ze soucitu a bez vidiny jakéhokoli osobního zisku“.
19

 

Eutanazie se tedy z původního chápání jako dobré smrti posunula do roviny smrti na 

žádost a ze soucitu. Stěžejními prvky eutanazie jsou podle této definice: úmysl zabít, zabití 

a žádost pacienta
20

, definice však jednoznačně nerozeznává všechny formy jednání, 

s nimiž se můžeme setkat a jež jsou zároveň literaturou nebo praxí tradičně označovány za 

formy eutanazie. Nejčastěji se setkáváme s těmito pojmovými dvojicemi: eutanazie aktivní 

a pasivní, přímá a nepřímá, dobrovolná a nedobrovolná, vyžádaná a nevyžádaná. Rozlišení 

v rámci těchto dvojic může být někdy nejednoznačné a jednotlivé formy se mohou 

překrývat, přesto je dle mého názoru důležité na této kategorizaci demonstrovat, jak široká 

je škála jednání, která mohou být označována za eutanazii.
21

 

 

2.4.1 Aktivní a pasivní eutanazie 

 

 Rozlišovacím kritériem mezi eutanazií aktivní a pasivní je forma jednání lékaře. 

V případě aktivní eutanazie se lékař dopustí aktivního jednání s úmyslem urychlit nebo 

přímo navodit smrt pacienta, např. podáním smrtelné dávky léku, zatímco při té pasivní se 

lékař zdrží určitého život prodlužujícího jednání, např. napojení na přístroje, poskytování 

umělé výživy apod., s týmž úmyslem. V některých případech může být obtížné rozlišit 

eutanazii aktivní od té pasivní, avšak ať už jde o formu jednání nebo opomenutí, důležitý je 

vždy úmysl a cíl lékaře, tj. usmrcení pacienta, na jehož základě přijal rozhodnutí zachovat 

se určitým způsobem.
 22

  

 Pasivní eutanazií se ovšem dříve rozumělo i jednání lékaře spočívající v „nepodání 

určité léčby nebo ustoupení od dalších postupů tehdy, jsou-li nadměrně zatěžující, 
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Překlad autorky práce. Originální znění v anglickém jazyce: „Euthanasia means knowingly and 

intentionally performing an act that is clearly intended to end another person’s life and that includes the 

following elements: the subject is competent, informed person with an incurable illness who has voluntarily 

asked for his or her life to be ended; the agent knows about the person’s condition and desire to die, and 

commits the act with the primary intention of ending the life of that person; and the act is undertaken with 

compassion and without personal gain.“ WILLIAMS, John R. Medical Ethics Manual [online]. World 

Medical Association, 2015. s. 58. [cit. 1.9.2016] Dostupné z:  

http://www.wma.net/en/30publications/30ethicsmanual/index.html 
20

 MUNZAROVÁ, Marta. Proč ne eutanazii, aneb, Být, či nebýt?. Op. cit., s. 19-28. 
21

 Srov. ŠPINKOVÁ, Martina a Štěpán ŠPINKA. Euthanasie: víme, o čem mluvíme? Op. cit., s. 16-17. 

DRBOHLAVOVÁ, Ilona, 2003. Eutanázie z pohledu českého práva. Trestněprávní revue. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2001-Č. 4/2003, s. 110-112.  
22

 ŠPINKOVÁ, Martina a Štěpán ŠPINKA. Euthanasie: víme, o čem mluvíme? Op. cit., s. 11-12. 

http://www.wma.net/en/30publications/30ethicsmanual/index.html
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přinášejí-li nemocnému jen ještě další utrpení v jeho umírání a jsou-li zbytečné a marné, 

tzn. není-li ani při jejich aplikaci naděje na trvalejší a podstatné zlepšení stavu pacienta“.
23

 

Uvedené jednání nelze považovat za eutanazii, ba právě naopak, tento postup respektuje 

pravidla lékařské etiky a důstojnost pacienta.
24

 Rozdíl tkví právě v úmyslu, zatímco u 

eutanazie je úmyslem lékaře zabít pacienta, u tohoto postupu je cílem jednání ponechání 

pacienta zemřít přirozenou cestou
25

.  

 

2.4.2 Přímá a nepřímá eutanazie 

 

 Dalším rozlišovacím kritériem je, zda je smrt pacienta zamýšleným výsledkem 

jednání lékaře, pak se jedná o eutanazii přímou, nebo zda pouhým vedlejším byť vědomým 

důsledkem určitého jednání, jehož primární cíl je odlišný od usmrcení pacienta. Typickým 

příkladem nepřímé eutanazie je podávání vysokých dávek přípravků tišících bolest 

umírajícího pacienta (např. opiátů) s plným vědomím lékaře, že užívání těchto přípravků 

může, ale nemusí, zkrátit pacientův život. Primárním cílem takového jednání však není 

navodit nebo urychlit smrt pacienta, nýbrž zmírnit jeho bolest nebo utrpení
26

. Je tudíž 

sporné, zda jde vůbec o eutanazii. 

 

2.4.3 Vyžádaná a nevyžádaná, dobrovolná a nedobrovolná eutanazie 

 

 Eutanazii lze také dělit na vyžádanou a nevyžádanou či dobrovolnou a 

nedobrovolnou. Někteří autoři tyto dvě kategorie považují za totožné
27

, domnívám se však, 

že i tady je v rámci metodologického rozlišování třeba vymezit určitý rozdíl. Kritériem 

prvního je, zda se k eutanazii přistupuje na základě žádosti pacienta nebo jiné dotčené 

osoby k tomu oprávněné učiněné v reakci na určitou situaci či zda eutanazie podložena 

žádostí pacienta či dotčené osoby není, ať už proto, že tito nebyli tázáni nebo nejsou 

způsobilí se k tomu vyjádřit. Kritériem druhého pak je, zda pacient s takovým postupem 

vyslovil předem souhlas nebo ho lze alespoň předpokládat (např. na základě jeho dříve 

vyslovených přání apod.), či nikoli a ani jeho souhlas presumovat nelze.
28
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 MUNZAROVÁ, Marta. Proč ne eutanazii, aneb, Být, či nebýt? Op. cit., s. 21.  
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 Tamtéž. Op. cit., s. 21. 
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Jedná se tedy o rozlišování na základě dvou různých institutů: konkrétní žádosti 

v individuálním případě a obecného pokynu daného předem určitým zákonem uznávaným 

způsobem.
29

 Za nedobrovolnou eutanazii ovšem nelze považovat usmrcení osoby proti její 

vůli, zde jde ve skutečnosti o vraždu. 

 

2.4.4 Zhodnocení metodologického dělení a obsahu pojmu eutanazie 

 

 Výše nastíněné tradiční dělení má zajisté svůj význam z hlediska legislativního, při 

tvorbě právních předpisů je nezbytné co nejpřesněji popsat určité jednání, obzvláště týká-li 

se tak závažné otázky, jako je ukončení života člověka. Při rozlišování mezi jednotlivými 

formami eutanazie však může dojít k určitým nesnázím, v některých případech může být 

obtížné např. rozlišit aktivní konání od opomenutí, jednotlivé kategorie jsou navíc spolu 

vzájemně úzce provázané a určité jednání je pak téměř vždy kombinací několika 

charakteristik eutanazie, tedy např. podání smrtící látky pacientovi na jeho žádost je 

eutanazií aktivní přímou vyžádanou.  

 Zásadním rysem eutanazie, ve všech jejich podobách, je však dle mého názoru 

právě úmysl navodit nebo urychlit smrt pacienta, jinými slovy vědomé a úmyslné usmrcení 

člověka, byť na jeho žádost a z pohnutky pochopitelné. Právě tento úmysl zabít (killing) 

dělá eutanazii nepřijatelnou nejen pro lékaře a Světovou lékařskou asociaci, neboť jde proti 

pravidlům lékařské etiky, ale i pro zákonodárce v jednotlivých evropských zemích, neboť 

se jedná o institut snadno zneužitelný a jdoucí proti primární povinnosti státu chránit 

životy osob nalézajících se v jeho jurisdikci. 

 Eutanazii je nutné striktně odlišovat od situace, kdy lékař nechá nemoc zabít 

pacienta (letting die, allowing to die) tak, že ustoupí od léčby, která je marná, zbytečná a 

nadměrně zatěžující a nepřináší žádné zlepšení stavu pacienta, neboť takový postup je 

z hlediska lékařské ale i společenské etiky nejen přijatelný ale i žádoucí.
30

 Jsem toho 

názoru, že právě rozlišování mezi úmyslným zabitím pacienta lékařem a ponechání nemoci 

ukončit pacientův život je klíčem k řešení problematiky na úrovni jak teoretické a 

legislativní, tak praktické. 

 

                                                           
29

 DRBOHLAVOVÁ, Ilona, 2003. Eutanázie z pohledu českého práva. Trestněprávní revue. Op. cit. 110-

112. 
30

 MUNZAROVÁ, Marta. Lékařská etika a eutanazie. In: PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Eutanazie - 

pro a proti. Op. cit., s. 31-41. 
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2.5 Asistovaná sebevražda 

 

 Velmi blízký aktivní eutanazii je institut asistované sebevraždy
31

, Světová lékařská 

asociace ji definuje jako „vědomé a úmyslné poskytnutí znalostí a/nebo prostředků nutných 

ke spáchání sebevraždy, včetně poradenství ohledně smrtelných dávek léků, předepsání 

takové smrtelné dávky nebo poskytnutí takového léku“
32

. Asistovaná sebevražda je způsob 

odchodu ze života, kdy je autor rozhodnutí zároveň vykonavatelem činu
33

, avšak čin by 

nebylo možné vykonat bez předchozí pomoci lékaře spočívající v poskytnutí vědomostí 

nebo jinak nedostupných léků a lékař tak činí vědomě a v úmyslu pomoci pacientovi ke 

smrti. V širším slova smyslu je zajisté možné považovat asistované suicidum za čin 

vědomého a úmyslného poskytnutí pomoci v sebevraždě nejen lékařem, ale jakoukoli další 

osobou, takové pojetí však otevírá cestu pro jednání, která jsou těžko kontrolovatelná a 

příliš snadno zneužitelná, proto hlavní debata ohledně aspektů a povolení asistované 

sebevraždy probíhá pouze ohledně té vykonávané lékaři.
34

 

 Sebevražda již není v evropských zemích trestným činem, vychází-li rozhodnutí ze 

samotné a neovlivněné vůle jedince, což je také důsledkem definitivního uznání práva na 

svobodné rozhodování o sobě samém. Pomoc při sebevraždě je však v některých státech 

penalizována (český trestní zákoník zná skutkovou podstatu „účasti na sebevraždě“
35

) a 

v jiných nikoli (německá teorie trestního práva považuje takový čin za beztrestný
36

). 

Zatímco v Nizozemí a Lucembursku může při sebevraždě asistovat za splnění zákonem 

stanovených podmínek pouze lékař, ve Švýcarsku, Německu a Velké Británii může při 

dodržení daných podmínek asistovat každý.
37

 Je tedy zřejmé, že i institut asistované 

sebevraždy má více podob a v současnosti prozatím neexistuje konsenzus ohledně jeho 

ucelené definice, natož oprávněnosti a možné legalizace.  

  

                                                           
31

 ŠPINKOVÁ, Martina a Štěpán ŠPINKA. Euthanasie: víme, o čem mluvíme?. Op. cit., s. 14. 
32

 Pozn. překlad autorky. Originální znění v anglickém jazyce: Assistance in suicide means knowingly and 

intentionally providing a person with knowledge or means or both required to commit suicide, including 

counselling about lethal doses of drugs, prescribing such lethal doses or supplying the drugs.“ WILLIAMS, 

John R. Medical Ethics Manual [online]. World Medical Association, 2015. [cit. 3.9.2016] Op. cit., s. 58. 
33

 DRBOHLAVOVÁ, Ilona, 2003. Eutanázie z pohledu českého práva. Trestněprávní revue. Op. cit., s. 110-

112. 
34

 ŠPINKOVÁ, Martina a Štěpán ŠPINKA. Euthanasie: víme, o čem mluvíme? Op. cit., s. 15. 
35

 § 144 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
36

 DRBOHLAVOVÁ, Ilona, 2003. Eutanázie z pohledu českého práva. Trestněprávní revue. Op. cit. 110-

112. 
37

 PETERKOVÁ, Helena. Role lékaře při ukončování života na žádost a pomoc při sebevraždě. In: 

PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Eutanazie - pro a proti. Op. cit., s. 138-145. 
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2.6 Právo na nezahájení, nepokračování a ukončení léčby 

 

 Pod pojem práva na smrt je kromě eutanazie a asistované sebevraždy, které se jako 

úmyslné jednání směřující k ukončení života pacienta v myslích laické veřejnosti pojí 

s tímto institutem téměř automaticky
38

, nutné zařadit také jednání lékaře spočívající 

v nezahájení, nepokračování nebo ukončení léčby pacienta na základě jeho rozhodnutí,  

rozhodnutí jeho zástupce nebo jiného subjektu k tomu oprávněnému (pro účely této práce 

dále souhrnně také „ukončení léčby“). Právo na ukončení léčby vychází primárně z práva 

na sebeurčení, tj. práva rozhodovat o sobě samém
39

, a práva na nedotknutelnost osoby a 

její tělesné a duševní integrity. Jeho podstatou tudíž primárně není právo na život nebo 

smrt, ale autonomie vůle jedince. 

 Východiska práva na ukončení léčby se částečně shodují s východisky eutanazie a 

asistované sebevraždy, a to v rozměru práva na svobodné rozhodování o sobě samém. 

Právo na ukončení léčby však navíc spočívá také na nedotknutelnosti osoby a její tělesné 

integrity: svéprávná osoba může kdykoli a za všech běžných okolností odmítnout jakýkoli 

lékařský zákrok či léčbu. Tyto, provedené bez souhlasu, jsou vždy neoprávněným zásahem 

do fyzické a psychické integrity člověka. Zjednodušeně řečeno, v případě eutanazie (v její 

aktivní, přímé i nepřímé, dobrovolné a vyžádané formě) a asistované sebevraždy lékař na 

žádost pacienta úmyslně a vědomě přistoupí k jednání, jehož konečným důsledkem je smrt 

pacienta, oproti tomu v případě práva na ukončení léčby lékař pouze respektuje pacientovu 

žádost nezahájit, nepokračovat nebo ukončit život zachraňující nebo prodlužující léčbu, tj. 

zdrží se zásahu do osobní integrity pacienta, který by byl jinak vykonán proti jeho vůli, a to 

přestože oba vědí, že právě zdržení se takového jednání bude mít za přímý nebo nepřímý 

následek smrt pacienta.  

 Právo na ukončení léčby, jak je výše popsáno, může přesto být a často také je 

zaměňováno s různými formami eutanazie a asistované sebevraždy, neboť jednotlivé 

rozdíly mezi těmito instituty spočívají navenek pouze v detailech nebo samotné instituty 

zdánlivě splývají. Nejbližší jsou si právo na ukončení léčby s pasivní eutanazií, jejich 

společným rysem je především jednání spočívající ve zdržení se život zachraňující nebo 

prodlužující léčby, hraničním ukazatelem mezi nimi je však žádost nebo souhlas. 

V případě pasivní vyžádané nebo dobrovolné eutanazie totiž lékař pouze respektuje 

                                                           
38

 VÁCHA, Marek. Dříve vyslovená přání. In: CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Dříve vyslovená přání a pokyny Do 

Not Resuscitate v teorii a praxi: monografie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010, s. 

11-17.  
39

 Tamtéž. Op. cit., s. 11-17. 
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pacientovo předem vyslovené přání nebo žádost a nezahájí, nepokračuje nebo ukončí 

konkrétní léčbu. Tato jednání by se v zájmu zpřehlednění a zkvalitnění veřejné i laické 

diskuze eutanazií ani nazývat neměly, neboť jde o případy využití práva na ukončení 

léčby.
40

 

 V obecné rovině lze jednotlivé formy práva na ukončení léčby dělit na dvě hlavní 

skupiny: pokyny udělené člověkem pro futuro a žádosti vyslovené pacientem v konkrétní 

situaci. Právě pokyny udělené předem jsou ze své podstaty problematičtější, neboť 

vyvstávají otázky ohledně jejich platnosti, formulace, předmětu, rozsahu apod., proto byly 

v této oblasti na základě praxe vytvořeny určité instituty, jejichž využitím lze spolehlivěji 

vyjádřit určitá přání a zajistit jejich správnou interpretaci. Terminologie je však v této 

oblasti ještě nejasnější a méně sjednocená, než ta u problematiky eutanazie. 

  

2.6.1 Dříve vyslovená přání 

 

 Pokyny udělené člověkem ohledně jeho léčby pro futuro se souhrnně nazývají 

„dříve vyslovené pokyny nebo přání“ (v mezinárodní terminologii označovaná jako 

advance directives nebo previously expressed wishes). Jejich obsah může být velmi 

rozmanitý, obecně se tedy jedná o rozhodnutí pacienta o budoucím průběhu lékařské péče 

o něj konzultované s lékaři a blízkými osobami.
41

 Nejčastějším příkladem takového 

pokynu je příkaz DNR (Do Not Resuscitate, neresuscitovat), tedy „závazný pokyn jedince, 

že v případě klinické smrti si již nepřeje být resuscitován“
42

. Do této kategorie patří také 

tzv. living will (v překladu „písemný projev vůle“, tento institut nemá v české odborné 

literatuře ustálený překlad, v této práci bude proto užíván jeho anglický název).  

 

2.6.2 Udělení plné moci k zastupování pacienta 

 

 Dalším jednáním souvisejícím s dříve vyslovenými přáními pacienta je volba 

zástupce pacienta pro situace, když už sám nebude schopen učinit rozhodnutí ohledně své 

další léčby nebo dát takové rozhodnutí najevo. Tento institut je nazýván různě, můžeme se 

                                                           
40

 ŠPINKOVÁ, Martina a Štěpán ŠPINKA. Euthanasie: víme, o čem mluvíme? Op. cit., s. 13. 
41

 VÁCHA, Marek. Dříve vyslovená přání. In: CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Dříve vyslovená přání a pokyny Do 

Not Resuscitate v teorii a praxi: monografie. Op. cit., s. 11-17. 
42

 PTÁČEK, Radek, Hana KUŽELOVA a Radkin HONZÁK. Eutanazie – vybrané pojmy. In: PTÁČEK, 

Radek a Petr BARTŮNĚK. Eutanazie - pro a proti. Op. cit., s. 235-242. 
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setkat s pojmy durable power of attorney, health care decision maker, health care proxy
43

, 

continuing power of attorney
44

 aj., které však představují z principu stejný institut, lišící se 

samozřejmě v rámci právní úpravy jednotlivých zemí. Zástupce pacienta může také 

pomoci upřesnit mnohdy nejednoznačné pokyny formulované v jeho dříve vyslovených 

přáních nebo living will, jakož i poskytnout cenný vhled při nečekaném vývoji v určitých 

situacích, na něž pacient předem specificky ve svých pokynech nepamatoval.
45

  

 

2.7 Zhodnocení současné situace a možného budoucího vývoje práva na smrt 

 

 Nejvíce veřejné a mediální pozornosti stále přitahuje právě téma legalizace 

eutanazie a asistované sebevraždy, ať už z důvodu konkrétního vývoje těchto institutů 

v jednotlivých evropských zemích, např. v Belgii došlo na jaře roku 2014 k rozšíření 

možnosti žádat o eutanazii i pro nezletilé pacienty bez dolní věkové hranice
46

, v 

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je momentálně zařazen k projednání na pořad 53. 

schůze poslanecký návrh zákona o důstojné smrti
47

, nebo obecně kvůli vysoké mediální 

atraktivnosti a kontroverznosti tématu, pravidelně se opakujícím průzkumům veřejného 

mínění a zdánlivé jednoduchosti a černobílému řešení, kdy téměř každý člověk má na 

otázku, zda tyto instituty legalizovat, určitý názor (podobně je tomu např. u otázky trestu 

smrti).  

 Institut ukončení léčby na žádost pacienta stojí pak ve stínu eutanazie a asistované 

sebevraždy mimo hlavní pozornost veřejnosti, ačkoli, dle mého názoru, právě skrze něj lze 

v současnosti mnohem lépe uplatnit právo na smrt. Právo na ukončení léčby je 

v evropských zemích na určité úrovni již zaručeno, každý stát má však odlišnou úpravu a 

neexistuje zde konsenzus jak ohledně terminologie, tak obsahu jednotlivých institutů. 

Úprava práva na ukončení léčby patří bezesporu do sféry jednotlivých států, v zájmu 
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 VÁCHA, Marek. Dříve vyslovená přání. In: CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Dříve vyslovená přání a pokyny Do 

Not Resuscitate v teorii a praxi: monografie. Op. cit., s. 11-17. 
44

 Resolution 1859(2012). Protecting human rights and dignity by taking into account previously expressed 
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 The previously expressed wishes relative to health care. Common principles and differing rules in national 

legal systems [online]. S. 4. [cit. 9.9.2016] Dostupné z:  
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 La loi de 28 mai 2002 relative à l'euthanasie [online]. Znění účinné ke dni 10. září 2016. [cit. 10.9.2016] 
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zviditelnění tématu a vytvoření alespoň jakéhosi konsenzu ohledně základní ochrany práva 

na ukončení léčby pacienta je však žádoucí při debatě o záležitostech spojených s koncem 

života člověka upřednostnit právě toto téma před eutanazií, neboť zatímco většina lékařské 

společnosti provádění eutanazie z důvodu rozporu s lékařskou etikou odmítá, právo 

pacienta odmítnout léčbu je nejen v souladu s pravidly lékařské etiky, ale i 

s mezinárodněprávními závazky a vnitrostátními předpisy týkající se povinnost státu 

k ochraně života a respektu ke svobodné vůli člověka. 
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3 Ochrana práva na smrt na evropské úrovni 

 

 Právo na smrt jako takové na úrovni závazných textů evropských institucí a 

organizací zakotveno není. Jeho ochrana se ovšem dovozuje z ochrany jiných uznaných 

lidských práv, a to zejména práva na sebeurčení a práva na respekt k soukromému životu 

člověka. Nejvýznamnějšími evropskými organizacemi na poli ochrany lidských práv jsou 

Rada Evropy a Evropská unie. Členské státy Rady Evropy jsou stranami Evropské úmluvy 

o ochraně lidských práv a základních svobod, nad jejímž dodržováním bdí Evropský soud 

pro lidská práva. Evropská unie v této oblasti přijala teprve nedávno svůj závazný katalog 

lidských práv, Listinu základních práv Evropské unie, té se lze ovšem dovolat pouze 

v souvislosti s uplatňováním unijních předpisů
48

, což značně zmenšuje její dosah.  

 Jádro ochrany práva na smrt proto spočívá na úrovni Rady Evropy, jejích institucí a 

ESLP. Významná je v první řadě činnost jednotlivých orgánů Rady Evropy, neboť v této 

oblasti připravují návrhy mezinárodně závazných dokumentů a přijímají nezávazná 

doporučení a stanoviska. V této práci se proto nejprve podrobně zaměřím na jednotlivé 

závazné a nezávazné akty vzniklé na evropské úrovni a jejich konkrétní přínos pro právo 

na smrt a související instituty. V druhé řadě je pak pro ochranu práva na smrt na evropské 

úrovni určující činnost Evropského soudu pro lidská práva. Soud od konce 50. let 

20. století svou bohatou judikaturou významně přispívá k interpretaci Úmluvy a dotváří tak 

rámec ochrany lidských práv. V nedávné době se také musel vypořádat s několika případy 

dotýkajícími se práva na smrt, na které se zaměřím v následující části práce. 

  

3.1 Rada Evropy 

 

 Rada Evropy byla založena dne 5. května 1949 v Londýně zástupci deseti 

západoevropských států.
49

 Cílem nově vzniklé mezinárodní organizace mělo být především 

„dosažení větší jednoty mezi jejími členy za účelem ochrany uskutečňování ideálů a zásad, 

které jsou jejich společným dědictvím, a usnadňování jejich hospodářského a 

společenského rozvoje“
50

. Tohoto cíle mělo být dosaženo „prostřednictvím orgánů Rady 

jednáním o otázkách společného zájmu a dohodami a společnými opatřeními ve věcech 
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hospodářských, sociálních, kulturních, právních a správních a cestou dodržování a další 

realizace lidských práv a základních svobod“
51

.  

 Hlavními orgány Rady Evropy jsou Výbor ministrů, klasický orgán mnohostranné 

diplomacie složený z ministrů zahraničních věcí jednotlivých členských států (nebo jejich 

zástupců), který může přijímat právně nezávazná doporučení mající však značnou 

politickou a morální autoritu, a Parlamentní shromáždění, jehož členové jsou zvoleni nebo 

jmenováni národními parlamenty členských států a které má úlohu pouze poradního 

orgánu zabývajícího se mj. otázkami dodržování lidských práv, cílů a působnosti Rady 

Evropy. Parlamentní shromáždění své závěry pak překládá ve formě doporučení Výboru 

ministrů k projednání.
52

 

 Nezastupitelným orgánem Rady Evropy je Mezinárodní sekretariát, administrativní 

aparát Rady Evropy, disponující 900 stálými úředníky ze všech členských států
53

, jež jsou 

zařazeni na jednotlivé specializované úseky. Také na půdě těchto institucí dochází k tvorbě 

doporučení a stanovisek odborníků ohledně záležitostí v působnosti Rady Evropy a jí 

vypracovaných a uzavřených mezinárodních smluv. I tato jsou sice nezávazná, avšak 

nikoli nevýznamná.
54

 

 Ačkoli se ve svých obecných ustanoveních Statut Rady Evropy nedotýká oblasti 

zdravotnického práva, biomedicíny nebo bioetiky a lékařské etiky, zaujímají tyto 

záležitosti v agendě Rady Evropy poměrně významné místo. K Úmluvě a dalším 

závazným právním dokumentům se v této oblasti přidává i řada právních aktů povahy soft-

law, které mají speciálně v této oblasti díky své vysoké kvalitě a odbornosti mnohdy 

výraznější vliv na praxi států.
55

 K jejich vzniku dochází především na půdě poradních 

orgánů a speciálních komisí, s ohledem na právo na smrt je nejvýznamnější právě Výbor 

pro bioetiku (Comité de Bioéthique, zkráceně DH-BIO), původně zřízený v roce 1985 jako 

Výbor expertů ad hoc pro bioetiku Výborem ministrů a fungující na trvalé bázi od počátku 

90. let dodnes.
56

 Jedním z jeho hlavních okruhů zájmu je i problematika konce života 

člověka.
57
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 Samotnou Úmluvou byl zřízen Evropský soud pro lidská práva, který má 

nezastupitelnou roli v oblasti kontroly dodržování lidských práv. Soud však není orgánem 

Rady Evropy ani obecnou soudní instancí v jejím rámci, jeho jurisdikce je omezena pouze 

na lidská práva, jež jsou zaručena Úmluvou. V současnosti je ESLP nejvýznamnější 

mezinárodní soudní institucí v lidskoprávní oblasti.
58

 

 

3.2 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod 

 

 Právo na smrt bývá nejčastěji odvozováno z existence práva na život, jako jeho 

přirozený protiklad, a z autonomie vůle člověka jako bytosti svobodné a nezávislé na vůli 

ostatních. Tato práva jsou chráněna mnohými mezinárodními lidskoprávními dohodami, 

z nichž je Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a svobod jednou z nejdůležitějších.  

Úmluva byla po jejím projednání na půdě Výboru ministrů a Parlamentního 

shromáždění podepsána v Římě dne 4. listopadu 1950 zástupci 13 států, v účinnost pak 

vstoupila dne 3. září 1953 po ratifikaci 10 smluvními stranami. K rozšiřování počtu 

smluvních stran docházelo postupně v průběhu 2. poloviny 20. století, přičemž 

k největšímu příbytku členů došlo po zhroucení komunistického bloku a rozpadu 

Sovětského svazu.
59

 Text Úmluvy, zejména její kontrolní mechanismus, byl modifikován 

několika revizními protokoly a katalog lidských práv zaručených Úmluvou byl rozšířen 

dodatkovými protokoly, tyto druhé jsou však účinné jen pro smluvní strany, jež je přijaly a 

ratifikovaly. 

 Význam Úmluvy spočívá především v jejím kontrolním mechanismu, zavedla totiž 

zatím nejúčinnější mezinárodněprávní systém ochrany lidských práv, který svým 

geografickým rozsahem přesahuje hranice Evropy. 

 

3.2.1 Právo na smrt a článek 2 Úmluvy 

 

 Článek 2 Úmluvy chrání to nejdůležitější lidské právo, a to právo na život. Není 

náhodou, že je právo na život zařazeno na prvním místě
60

, srovnatelně tomu tak je i 
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v případě jiných mezinárodních smluv v oblasti ochrany lidských práv
61

. Když měl Soud 

poprvé možnost vyložit obsah a význam tohoto článku
62

 ve věci McCann a další proti 

Spojenému království, jednoznačně potvrdil, že ustanovení článku 2 Úmluvy je jedno 

z těch nejzákladnějších, které dokonce v čase míru nepřipouští žádnou derogaci podle 

článku 15 Úmluvy, a spolu s článkem 3 Úmluvy uchovává jednu ze základních hodnot 

tvořících Radu Evropy, i proto je nutno jej vykládat restriktivně.
 63

  

 Úmluva zaručuje, že právo každého na život je chráněno zákonem a že nikdo nesmí 

být úmyslně zbaven života kromě výkonu trestu smrti či v případech zcela nezbytného 

použití síly. Z této formulace lze dovodit jak negativní povinnost státu zdržet se úmyslného 

jednání směřující k usmrcení člověka, tak pozitivní závazek státu k přijetí potřebných 

opatření k ochraně života osob ve své jurisdikci.
64

 Tato pozitivní opatření státu spočívají v 

(i) přijetí odpovídající legislativy ohledně ochrany života člověka, (ii) efektivním 

vynucování těchto pravidel pomocí soudního a administrativního aparátu a (iii) přijetí 

preventivních nebo operativních opatření v určitých situacích.
65

 

 S ohledem na takto zakotvenou ochranu práva na život jako základního kamene, na 

kterém jsou vystavěna další práva zaručená Úmluvou, pak v souvislosti s právem na smrt 

vyvstávají tři otázky: za prvé, zda existuje právo na smrt, za druhé, zda lze právo na smrt 

dovodit z práva na život a za třetí, zda není právo na smrt naopak v (přímém) rozporu 

s ochranou práva na život. Částečnou odpověď na první a druhou otázku Soud poskytl v již 

zmíněném případě Pretty proti Spojenému království (podrobněji k judikatuře Soudu dále 

v této práci), s třetí otázkou, tedy se střetem ochrany života a práva na smrt se Soud 

vypořádává, vyvažuje-li proti sobě právo na život a právo na sebeurčení vyplývající z 

článku 8 Úmluvy. Článek 2 Úmluvy sice sám stanovuje určité derogace práva na život 

(výkon trestu smrti a použití síly), avšak ve své obecnosti opomíjí takové otázky, jako jsou 

přípustnost potratů či eutanazie. Těžko si však lze představit, že by eutanazie ve své 

dobrovolné formě a s přiměřenými zárukami byla v rozporu s právem na život, podobně se 
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k této otázce vyjádřil i Výbor pro lidská práva
66

, když ve svém doporučení ohledně 

eutanazie v Nizozemsku neshledal dobrovolnou eutanazii, v její nizozemské podobě, 

v rozporu s článkem 6 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.
67

 

 Na druhou stranu je také třeba si uvědomit, že článek 2 Úmluvy zaručuje toliko 

ochranu práva na život a už nestanovuje a ani nemůže nikomu stanovit „povinnost žít“. 

Každý se může svého práva na život vzdát spácháním sebevraždy či odmítnutím léčby. Je 

pouze na jedinci, zda si zvolí život nebo smrt a nikdo by takové rozhodnutí neměl udělat za 

něj, vyjma určitých specifických situací.
68

 

 

3.2.2 Právo na smrt a článek 3 Úmluvy 

 

 Jak již bylo uvedeno, Soud chápe článek 3 Úmluvy spolu s článkem 2 „jako jedno 

z nejdůležitějších práv, které zakotvuje jednu z nejzákladnějších hodnot demokratických 

společností“.
69

 Právo zaručené článkem 3 Úmluvy je absolutní, což znamená, že nemůže 

být za žádných okolností derogováno. Článek 3 Úmluvy v sobě zahrnuje typově 3 různé 

druhy špatného zacházení: mučení, nelidské a ponižující zacházení a podrobení 

nelidskému a ponižujícímu trestu, v některých případech však Soud mezi těmito jednáními 

ani nerozlišuje a pouze konstatuje porušení článku 3 Úmluvy
70

.  

 S ohledem na právo na smrt jsou relevantní zejména tyto formy jednání: (i) 

nelidské zacházení, jímž Soud rozumí jednání, které způsobuje buď „přímo ublížení na 

zdraví“ nebo „intenzivní psychické utrpení“
71

 a (ii) ponižující zacházení, za něž je 

považováno takové jednání, které „vyvolává u oběti pocity strachu, úzkosti a 

méněcennosti, které jsou schopny ji ponížit a pokořit a případně překonat její fyzický nebo 

duševní odpor“
72

. Takovým se rozumí, i pokud zacházení přimělo oběť k jednání proti své 
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vůli nebo svědomí
73

 či rovněž je-li oběť ponížena pouze ve svých očích nebo nedošlo-li 

k ponížení na veřejnosti
74

. Nelidské a ponižující jednání může být spácháno i z nedbalosti 

a nevyžaduje ani sledování nějakého cíle
75

. Všechny tyto formy jednání Soud dovodil 

výkladem článku 3 Úmluvy při své rozhodovací činnosti.
76

  

 V souvislosti s právem na smrt se při aplikaci zákazu špatného zacházení dle článku 

3 Úmluvy můžeme setkat hlavně se dvěma otázkami. První je, zda se utrpení způsobené 

přirozeně vzniklou nemocí či úrazem může kvalifikovat jako nelidské zacházení, nepřijal-li 

stát veškerá možná opatření za účelem zajištění, že osoby nacházející se v jeho v jurisdikci 

nebudou takovému jednání podrobeny či vystaveny
77

. Článek 3 Úmluvy vyžaduje, aby se 

stát popř. jeho orgány v tomto ohledu nejen zdržely jednání porušující zákaz jím 

stanovený, ale v určitých situacích i konaly, tj. přijaly potřebná preventivní opatření 

„k ochraně před špatným zacházením i ze strany soukromých osob“.
78

  

 V další rovině problematiky pak vyvstává otázka, zda se uložení léčby bez souhlasu 

pacienta dá považovat za ponižující chování ve smyslu článku 3 Úmluvy, neboť za špatné 

zacházení považuje Soud i takové jednání, které člověka přinutí počínat si proti své vůli. 

Soud sice jako obecné pravidlo konstatoval, že terapeuticky nezbytný zákrok nelze 

považovat za nelidský nebo ponižující, avšak vždy je nutné se přesvědčit, že je vzhledem 

k okolnostem daného případu dána nezbytnost konkrétního zákroku.
79

 Mohlo by se také 

zdát, že uložení léčby bez souhlasu pacienta je spíše v rozporu s právem člověka na 

sebeurčení a autonomií vůle jedince, tj. že porušuje článek 8 Úmluvy, než se zákazem 

špatného zacházení. Článek 3 Úmluvy ovšem chrání jinou základní hodnotu, a to lidskou 

důstojnost. Možnost a právo lidské bytosti činit rozhodnutí ohledně otázky narušení jeho 

osobní integrity, tj. např. podstoupení léčby, je jedním ze základních aspektů lidské 

důstojnosti. Lidská důstojnost a právo na sebeurčení jsou sice vzájemně provázané avšak 

samostatně stojící základní hodnoty, nucené podstoupení léčby tudíž může představovat 
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jak porušení zákazu špatného zacházení dle článku 3 Úmluvy, tak práva na sebeurčení dle 

článku 8 Úmluvy.
80

 

 

3.2.3 Právo na smrt a článek 5 Úmluvy 

 

 Článek 5 Úmluvy zaručuje každému právo na svobodu a osobní bezpečnost. Tento 

článek má klíčovou roli  při ochraně proti svévolnému a neospravedlnitelnému zbavení 

osobní svobody, brání tedy tělesnou bezpečnost člověka. I Soud ustanovení tohoto článku 

vykládá pouze v souvislosti se zbavením osobní svobody jednotlivce.
81

 Není ovšem bez 

zajímavosti, že při vypracovávání návrhu textu Úmluvy bylo navrženo ustanovení 

doplňující a rozšiřující právo na osobní bezpečnost tohoto znění: „Nikdo nesmí být 

zejména podroben jakékoli formě mrzačení nebo sterilizace, ani jakékoli formě mučení či 

bití. Nikdo nesmí být dále nucen požít jakékoli léky ani mu tyto nesmí být podány bez jeho 

vědomí a souhlasu…“
82

 Článek 5 Úmluvy tak mohl zahrnutím práva na odmítnutí léčby 

otevřít další cestu k ochraně osobní integrity člověka. Doplňující návrh byl však bez další 

diskuze odmítnut a tento článek zaručující osobní bezpečnost je vykládán restriktivně 

pouze ve smyslu zbavení osobní svobody. Myšlenka, že osobní bezpečnost zahrnuje i 

požadavek udělení souhlasu s léčbou, tedy nebyla nikdy naplněna.
83

 

 

3.2.4 Právo na smrt a článek 8 Úmluvy 

 

 Článek 8 Úmluvy zaručuje každému právo na respekt k jeho soukromému a 

rodinnému životu, obydlí a korespondenci. Ochrana jím poskytovaná je, vycházejíc 

z negativního pojetí svobody, konstruována jako ochrana před neodůvodněnými zásahy do 

sféry člověka ze strany státu nebo třetích osob, tedy jako „právo být nechán na pokoji“. 

Z hlediska práva na smrt je relevantní právo na respektování soukromého života člověka, 

pojem soukromého života však opakovaně byl a je Soudem vykládán velmi široce, 
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v judikatuře nelze proto nalézt jeho vyčerpávající definici.
84

 Soud chápe právo na respekt k 

soukromému životu jako ustanovení mající za cíl ochranu individuální sféry člověka, 

v jejímž rámci může každý svobodně usilovat o rozvoj a uskutečňování své osobnosti.
85

  

Článek 8 Úmluvy, na rozdíl od podobných ustanovení jiných mezinárodních lidsko-

právních dokumentů
86

, chrání nejen právo na soukromí („privacy“) ale především 

soukromý život („private life“), což je pojem obsahově širší
87

 zahrnující (i) právo na 

respekt k tělesné nebo duševní integritě člověka, (ii) právo na ochranu soukromí a (iii) 

právo na respekt k autonomii člověka a jeho identitě.
88

  

 

 Co se týká osobní integrity, článek 8 Úmluvy zaručuje právo každého rozhodovat o 

tom, co se bude dít s jeho vlastním tělem, a vykonávat nad ním kontrolu. Vedle práva na 

život zaručeného článkem 2 Úmluvy a zákazu mučení a nelidského a ponižujícího 

zacházení a trestu zakotveného článkem 3 Úmluvy jakožto základních práv je článek 8 

Úmluvy dalším ustanovením chránícím tělesnou a duševní integritu člověka.
89

 Hraničním 

ukazatelem mezi zásahem do tělesné integrity člověka, dosahujícím úrovně porušení 

článku 2 Úmluvy, je pak především tvrdost zásahu a jeho způsobilost přivodit smrt; 

porušení článku 3 Úmluvy lze namítat pouze v případech, kdy byl člověk zároveň vystaven 

špatnému zacházení
90

. V případech, kdy konkrétní jednání narušující osobní integritu 

nedosahuje této úrovně, lze uplatnit ochranu dle článku 8 Úmluvy.
91

  

Takto zakotvená ochrana se s ohledem na právo na smrt týká zejména práva na 

ukončení život zachraňující nebo prodlužující léčby, neboť podstoupení jakékoli léčby bez 

svolení pacienta může představovat zásah do jeho tělesné nebo duševní integrity, a tudíž 

porušení práva na respekt k soukromému životu, jak je zaručeno článkem 8 Úmluvy.
92
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 Právo na ukončení léčby také předpokládá svobodnou vůli jedince. Ustanovení 

článku 8 Úmluvy chrání právo svobodně si zvolit dle svého uvážení a bez jakéhokoli 

ovlivňování ze strany státu způsob života.
93

 Zásada práva na sebeurčení a autonomie vůle 

jedince jsou podle současné judikatury Soudu základem zdravotnického práva. Tyto byly 

poprvé Soudem výslovně potvrzeny právě ve věci Pretty proti Spojenému království, jež 

po právní stránce vyvolala mj. otázku, zda článek 8 Úmluvy zaručuje člověku právo 

rozhodnout, kdy a jakým způsobem zemře.
94

 Soud v této věci konstatoval, že „ačkoli 

doposud v jeho rozhodovací činnosti nebylo vysloveno, že článek 8 Úmluvy obsahuje také 

právo na sebeurčení jako takové, Soud považuje pojem osobní autonomie za důležitou 

zásadu, ze které musí vycházet při interpretaci záruk tímto článkem poskytnutých“.
95

 Tím 

tedy bylo potvrzeno, že i právo na sebeurčení a autonomie vůle jedince jsou součástí práva 

na respekt k soukromému životu.  

 Soud dnes v zásadě vychází z názoru, že zda se člověk podrobí lékařskému zákroku 

či nikoli, ať už je tento zákrok sebezávažnějšího charakteru nebo ať se jeho odmítnutí 

může jevit iracionální a neopodstatněné, je otázkou jeho vlastní volby.
96

 Článek 8 Úmluvy 

umožňuje jednotlivci vést život i takovým způsobem, který může představovat pro něj 

samotného zdravotní nebo morální riziko
97

, neboť právo na sebeurčení autonomie vůle 

člověka existuje pouze tehdy, pokud je chráněn samotný proces tvorby vůle jednotlivce 

bez ohledu na jeho výsledek.
98

 

 

 Právo zaručené článkem 8 Úmluvy však není konstruováno jako absolutní. Jednak 

je omezeno přímo ustanovením odstavce 2 tohoto článku, které vyjmenovává jednotlivé 

důvody a podmínky, za jejichž splnění může být zásah do výkonu toho práva ze strany 

státního orgánu ospravedlněn. Takový zásah musí být v souladu se zákonem, nezbytný 

v demokratické společnosti a proveden právě se zřetelem k jednomu (či více) z účelů, které 

ustanovení vyjmenovává. Jedním z těchto důvodů je i ochrana zdraví, v tomto ohledu je 

však nutné upozornit, že se jedná především o veřejné zdraví, nikoli zdraví jednotlivce.
99
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Druhé omezení práva na soukromý život pak vyplývá z jeho střetu s ostatními právy 

Úmluvou garantovanými. 

 

3.2.5 Právo na smrt a článek 9 Úmluvy 

 

 Článek 9 Úmluvy chrání svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 

svobodu každého projevovat jakož i změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení a je 

základem všech individuálních práv (např. práva na svobodu projevu) zaručených v 

článcích Úmluvy po něm následujících.
100

 Ustanovení tohoto článku chrání tedy nejenom 

samotné vnitřní přesvědčení člověka, ale do jisté míry i jeho vnější manifestaci
101

, pojmem 

přesvědčení se pak vzhledem k formulaci Úmluvy ve francouzštině a judikatuře Soudu 

rozumí jakékoli ideologické přesvědčení.
102

  

 Na první pohled se může zdát, že právo zaručené tímto článkem nemá s právem na 

smrt nic společného, přesto bylo jeho porušení namítáno stěžovatelkou ve věci Pretty proti 

Spojenému království. V této věci Soud ovšem velmi jednoznačně konstatoval, že sice 

nepochybuje o pevnosti názoru stěžovatelky ohledně asistované sebevraždy, ale ne 

všechny názory (opinions) a přesvědčení (convictions) lze považovat za přesvědčení 

(beliefs) ve smyslu ustanovení článku 9 odstavce 1 Úmluvy.
103

 

 Dále může být článek 9 Úmluvy aplikován v případech odmítnutí léčby z důvodu 

náboženského vyznání nebo přesvědčení.
104

 Důvody odmítnutí léčby jsou však v těchto 

případech odlišné od těch, pro které pacienti uplatňují jednotlivé formy práva na smrt, 

proto se touto větví práva na ukončení léčby tato práce zabývat nebude. 

 

3.2.6 Právo na smrt a článek 14 Úmluvy 

 

 Článek 14 Úmluvy zakazuje diskriminaci v přístupu ke všem právům přiznaným 

Úmluvou, a to z konkrétně vyjmenovaných důvodů nebo z důvodu „jiného postavení“. Je 
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tedy právem komplementárním a lze ho uplatnit pouze při uplatnění jiného práva 

chráněného Úmluvou nebo jejími Protokoly. Klasická komplementarita zákazu 

diskriminace byla však recentní judikaturou Soudu značně relativizována, k úspěšnému 

namítnutí porušení zákazu diskriminace postačuje, spadá-li namítaná diskriminace do 

věcného rámce jiného hmotně-právního ustanovení Úmluvy, jež nemusí být v daném 

případě na konkrétní věc ani aplikováno, natož porušeno.
105

 

 Zákaz diskriminace automaticky neznamená, že si všichni musí být ve všem rovni. 

Soud ve své ustálené judikatuře diskriminací rozumí rozdílné a zároveň znevýhodňující 

zacházení s osobami nacházejícími se ve srovnatelné situaci na základě zakázaného 

důvodu nebo z důvodu jiného postavení, které nelze objektivně a rozumně zdůvodnit, tj. 

zacházení nesleduje legitimní cíl nebo prostředky k jeho dosažení zvolené nejsou 

vzhledem k cíli přiměřené. Za diskriminaci může opačně platit také, je-li s objektivně 

výrazně odlišnými zacházeno stejně. Názorněji řečeno, např. spadají-li všechny subjekty 

do stejného zákonného rámce, ačkoli je zjevné, že tam někteří nepatří.
106

 

 S ohledem na právo na smrt si lze představit např. následující situaci: jedna skupina 

osob – pacienti, jež už nejsou schopni sami sebe obstarat, má méně příznivější podmínky, 

chtějí-li její příslušníci ukončit svůj život, ať už z důvodů obavy z dalšího průběhu jejich 

smrtelné či nevyléčitelné nemoci nebo jakýchkoli jiných, než má jiná skupina osob – 

pacienti, jež ještě jsou schopni se obstarat, nebo „zdraví“, kteří mohou kdykoli a 

z jakéhokoli důvodu svůj život sami ukončit. Zakládá tedy takto vylíčené nerovné 

postavení v přístupu ke smrti porušení zákazu diskriminace podle článku 14 Úmluvy? 

Situaci si lze představit i naopak: neporušuje plošný zákaz asistované sebevraždy zákaz 

diskriminace stanovený článkem 14 Úmluvy, platí-li pro všechny, tj. pro zdravé či schopné 

se obstarat a ty, jež jsou závislí na pomoci druhých, bez rozdílu? 

 V první řadě je třeba připomenout, že právo na smrt musí v daném případě vždy 

alespoň věcně spadat do rámce práva zaručeného některým ustanovením Úmluvy a že 

nelze každé nerovné zacházení automaticky vnímat jako případ porušení zákazu 

diskriminace, tím spíše, vzniklo-li bez zapříčinění státu nebo jeho orgánů. Stát má ovšem 

pozitivní povinnost přijmout taková legislativní a správní opatření, aby k diskriminaci, a to 
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i ze strany soukromé osoby, zamezil.
107

 I pokud nastane situace, ve které mají dvě skupiny 

obyvatel ve srovnatelné situaci odlišné podmínky výkonu svých práv, tato nerovnost může 

být ospravedlněna legitimním cílem. Sám článek 14 Úmluvy žádné legitimní cíle 

neobsahuje, jejich seznam je tedy otevřený a může se jednat o jakýkoli veřejný zájem.
108

 

V obou situacích shora uvedených pak může být legitimním cílem ospravedlňujícím 

nerovné zacházení jednak obecný princip ochrany života jako základní hodnoty nebo 

ochrana slabších a zranitelných osob, což bylo také opakovaně potvrzeno Soudem.
109

 

 

3.3 Úmluva o biomedicíně 

 

 Dalším závazným mezinárodněprávním dokumentem týkajícím se problematiky 

práva na smrt je Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti 

s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně.
110

 Tato tzv. 

„Oviedská úmluva“ byla první mezinárodní smlouvu přijatou v této oblasti
111

a v 

současnosti je jedním nejvýznamnějších instrumentů zabývajícím se právy pacienta. 

Úmluva o biomedicíně byla vypracována na půdě Rady Evropy a dne 4. dubna 1997 

otevřena k přistoupení jejím členům, státům, jež se na jejím vypracování podílely, a 

Evropské unii, účinnou se pak stala k 1. prosinci 1999 po její ratifikaci pěti státy. Doposud 

byla Úmluva o biomedicíně ratifikována celkem dvaceti devíti státy
112

 a doplněna čtyřmi 

dodatkovými protokoly
113

. 

 Cílem Úmluvy o biomedicíně je především ochrana lidské důstojnosti a práv a 

svobod člověka, čehož se snaží docílit stanovením určitých principů a zákazů souvisejících 

se zneužitím biologického a lékařského pokroku konkrétně v oblastech bioetiky, 

lékařského výzkumu, souhlasu (s léčbou), práva na soukromý život a informace, 

transplantace orgánů apod. Východiskem Úmluvy o biomedicíně je premisa, že zájmy a 
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blaho člověka předchází zájmům vědy a společnosti.
114

 Přímým důsledkem toho je posílení 

principu autonomie a práva na sebeurčení každého člověka a oslabení tzv. 

paternalistického modelu medicíny za jeho současného posunu k modelu tzv. sdílené 

odpovědnosti, ve kterém o provedení zákroku rozhoduje na základě kvalifikovaných 

informací každý sám.
115

 Svého cíle se Úmluva o biomedicíně snaží po technické stránce 

dosáhnout harmonizací národních úprav a nastavením minimální úrovně ochrany práv 

pacientů, zejména co se týká jejich tělesné a duševní integrity
116

, některé její články jsou 

však dokonce koncipovány tak, aby mohly mít přímý účinek; svou povahou je lex specialis 

Rady Evropy pro tuto oblast.
117

 

 Co se týká dohledu nad dodržováním jednotlivých ustanovení Úmluvy o 

biomedicíně, sama tato úmluva svými články 23 až 25 ukládá smluvním stranám povinnost 

přijmout konkrétní vnitrostátní opatření zaměřená na ochranu jednotlivých práv a zásad 

touto úmluvou stanovených. Vnější dohled nad státy je pak omezen na pouhý přezkum 

zprávy o provádění Úmluvy o biomedicíně ve vnitrostátním právu realizovaný ad hoc na 

vyžádání Sekretariátu Rady Evropy.
118

   

 S ohledem na jednotlivé formy práva na smrt je Úmluva o biomedicíně významná 

především v těchto ohledech: (i) stanovením obecného požadavku udělení svobodného a 

informovaného souhlasu dotčenou osobou s provedením jakéhokoli zákroku v oblasti péče 

o její zdraví, (ii) přiznáním ochrany osobám neschopným dát souhlas a (iii) zakotvením 

institutu dříve vyslovených přání v závazném mezinárodněprávním dokumentu. 

 

3.3.1 Právo na smrt a svobodný a informovaný souhlas 

 

 Článek 5 Úmluvy o biomedicíně je potvrzením uznání autonomie vůle člověka a 

práva na sebeurčení ve smyslu článku 8 Úmluvy ve zdravotnickém právu. Jeho ustanovení 

dává každému pacientovi možnost neudělením souhlasu s léčbou odmítnout jakýkoli 

lékařský zákrok ve všech oblastech péče o zdraví, tedy i takový, jenž je život zachraňující 

                                                           
114

 Details of Treaty No.164 [online] [cit. 1.10.2016] Op. cit. 
115

 MALÍŘ, Jan a Tomáš DOLEŽAL. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a 

zdravotnictví: současný stav a perspektivy. Op. cit., s. 39. 
116

 PETERKOVÁ, Helena. Úmluva o lidských právech a biomedicíně – východisko pro národní úpravu práv 

pacienta? In: Mezinárodně-právní aspekty ochrany lidských práv. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2013. Studie z lidských práv, č. 5, s. 61-68.  
117

 MALÍŘ, Jan a Tomáš DOLEŽAL. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a 

zdravotnictví: současný stav a perspektivy. Op. cit., s. 38, 40. 
118

 Důvodová zpráva k Úmluvě o biomedicíně, bod. 166 [online]. [cit. 6.10.2016] Dostupné z: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800

ccde5.   

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800ccde5
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800ccde5


35 

 

nebo udržující a bez jehož provedení pacient s nejvyšší pravděpodobností zemře. Souhlas 

nebo odmítnutí mohou být jak výslovné tak konkludentní, ústní či písemné a mohou být 

kdykoli odvolány.
119

  V případě, že dotčená osoba již není schopna pro duševní postižení, 

nemoc nebo z podobných důvodů takto s léčbou vyslovit souhlas, lze jakýkoli lékařský 

zákrok jí se dotýkající provést pouze se souhlasem jejího zákonného zástupce, nebo 

příslušného orgánu, osoby nebo instituce zmocněných zákonem (článek 6 odst. 3 Úmluvy 

o biomedicíně).  

Úkolem Úmluvy o biomedicíně však není zavést jednotný celoevropský systém 

ochrany těchto osob, proto je na jednotlivých státech, aby v této oblasti přijaly vhodná 

legislativní opatření respektující jak principy stanovené touto úmluvou, tak jejich 

národními předpisy v občanskoprávní a zdravotnické oblasti, a zajistily tak, že osoby 

neschopné dát souhlas s lékařskou péčí budou moci rozhodování v této oblasti platně svěřit 

zástupci dle své vůle.
120

 V praxi se tak jedná především o zakotvení možnosti udělit plnou 

moc pro případ, že dotčená osoba již nebude schopna sama se vyjádřit, a/nebo způsobu 

stanovení zákonného zástupce pro tento případ. 

 

3.3.2 Právo na smrt a institut dříve vyslovených přání 

 

 Článek 9 Úmluvy o biomedicíně stanovuje, že na dříve vyslovená přání pacienta 

ohledně lékařského zákroku má být brán zřetel, nebude-li pacient v době zákroku schopen 

vyjádřit své přání. Ustanovení tohoto článku ovšem dále nespecifikuje, v jaké formě by 

takto dříve vyslovená přání měla být učiněna, a ponechává zde opět otevřený prostor pro 

vytvoření právního rámce na národní úrovni. Svoji vůli může každá osoba vyjádřit jak 

ohledně nepředvídatelných situací, příkladem lze uvést nehodu způsobující stav trvalého 

kómatu, tak i situací vzhledem k zdravotnímu stavu pacienta předvídaných, např. při 

onemocnění progresivní amyotrofickou laterální sklerózou (tzv. ALS).
121

  

 Předmětné ustanovení ovšem pouze konstatuje, že na dříve vyslovená přání má být 

„brán zřetel“, nikoli že tato musí být za jakýchkoli okolností plně respektována. Vždy je 

také nutné hledět na to, kdy byly takové pokyny dotčenou osobou vysloveny a k jakému 

vědeckému pokroku mezitím došlo. Důvod pochybnosti, zda pacientovy pokyny skutečně 

odpovídají současnému stavu medicíny, může být dán, došlo-li k jejich vyslovení před 
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dlouhou dobou a pokročila-li mezitím výrazně věda v relevantní oblasti. Je pak na lékaři, 

aby posoudil, zda se dle takových pokynů bude bez dalšího řídit či nikoli.
122

 Z výše 

uvedeného je tedy patrné, že v této oblasti nechává ještě Úmluva o biomedicíně lékařům 

jistý manévrovací prostor, nic ovšem nebrání jednotlivým státům, aby tento institut na 

národní úrovni upravily přísněji ve prospěch svobodné vůle pacientů. 

 

 Ačkoli tato práce není zaměřena na českou úpravu práva na smrt, neodpustím si 

v souvislosti s institutem dříve vyslovených přání tuto kritickou poznámku k jeho úpravě 

zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále „ZZS“).
123

 Jednotlivá ustanovení 

§ 36 podrobněji upravují, za jakých podmínek a v jaké formě může být souhlas s léčbou 

poskytnut předem (ZZS vyžaduje oproti Úmluvě o biomedicíně písemnou formu a úředně 

ověřený podpis pacienta či v případě hospitalizace podpis za přítomnosti svědka). 

Ustanovení § 36 odst. 5 ZZS však vysloveně uvádí případy, kdy dříve vyslovená přání (i) 

není třeba respektovat, a to pro stejné důvody, jaké uvádí důvodová zpráva k Úmluvě o 

biomedicíně v bodě 62, a dále kdy tyto dokonce (ii) nelze respektovat. Právě ustanovení § 

36 odst. 5 písm. b) a d) jsou relevantní pro právo na smrt, neboť přímo zakazují 

respektovat pokyny, které by nabádaly k postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení 

smrti, za takový postup je považován např. odpojení pacienta od přístrojů
124

, a dále také 

zakazují respektovat pokyny, které vyjdou najevo až po zahájení léčby, jejíž přerušení by 

vedlo k aktivnímu způsobení smrti. Podobně však ZZS neumožňuje ani svéprávnému 

pacientovi ze stejných důvodů odmítnout jednou již započatou léčbu (srov. ustanovení § 34 

odst. 4 ZZS). Tato právní úprava je dle mého názoru v přímém rozporu s článkem 5 a 

článkem 9 Úmluvy o biomedicíně jakož i s principem autonomie vůle a právem na 

sebeurčení ve smyslu čl. 8 Úmluvy.
125

 Ostatně i Ústavní soud se ve svém nálezu Pl. ÚS 

1/12 ze dne 27. listopadu 2012 vyslovil ve prospěch „svobody občanů rozhodnout se o 

svých právech, zdraví a budoucím životě“.
126
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3.3.3 Význam Úmluvy o biomedicíně 

 

 Přijetí Úmluvy o biomedicíně je bezesporu významným krokem vpřed jak na poli 

zdravotnického práva, tak především z hlediska ochrany lidských práv pacientů. Doposud 

však nehraje v této oblasti takovou roli, jakou by vzhledem ke svému původu v Radě 

Evropy mohla. Její slabiny dle mého názoru tkví především v nízkém počtu ratifikujících, 

doposud Úmluvu o biomedicíně ratifikovalo 29 ze 47 států členských států Rady Evropy, 

chybí však mezi nimi významné evropské státy jako Spojené království, Irsko, Belgie, 

Nizozemí či Německo.
127

 Také rámcový charakter Úmluvy o biomedicíně spolu s téměř 

nulovou kontrolou nad souladem relevantní národní legislativy s právy a povinnostmi 

stanovenými touto úmluvou reálně značně snižuje její praktický význam (viz výše uvedený 

příklad české úpravy dříve vyslovených přání). V neposlední řadě této úmluvě také chybí 

systém dohledu nad jejím dodržováním. Tímto mohou být v současnosti v rámci 

vnitrostátních předpisů pověřeny jednotlivé složky státní moci, veškeré medicínské spory 

před Soudem se však opírají o pouze tvrzená porušení jednotlivých článků Úmluvy.
128

   

Na druhou stranu lze však Úmluvě o biomedicíně přiznat alespoň jisté rozvíření 

odborné debaty v této oblasti zdravotnického práva, a co více, že na jejím základě byly 

vypracovány další mezinárodní nezávazné dokumenty, jejichž přínos může být z hlediska 

praktického života pro pacienty a lékaře někdy mnohdy i významnější. V poslední době se 

Soud také při své rozhodovací činnosti počal na jednotlivá ustanovení Úmluvy o 

biomedicíně odvolávat.
129

  

 

3.4 Právo na smrt v nezávazných právních a jiných dokumentech Rady Evropy 

 

 Nezanedbatelnou část úpravy práva na smrt na úrovni Rady Evropy tvoří také 

nezávazné právní akty přijímané hlavními politickými orgány Rady Evropy
130

, tj. 

Parlamentním shromážděním a Výborem ministrů v podobě doporučení nebo rozhodnutí, a 

dále dokumenty vznikající na půdě jednotlivých poradních výborů a komisí Rady Evropy, 

které mají za úkol tyto předešlé doplňovat. S ohledem na právo na smrt jsou pak 
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nejvýznamnějšími dokumenty povahy soft law v této oblasti tzv. Charta práv umírajících a 

další právní akty upravující instituty dříve vyslovených přání a zastupování na základě plné 

moci. Pro oblast práva na smrt je relevantní i tzv. Guide on the decision-making process 

regarding medical treatment in end-of-life situations.  

 

3.4.1 Charta práv umírajících 

 

 Dne 25. června 1999 byl Parlamentním shromážděním přijat text doporučení 

č. 1418/1999 ohledně ochrany lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a 

umírajících
131

, kterému se někdy v češtině také přezdívá „Charta práv umírajících“. Jejím 

cílem je především prosazení určitého katalogu práv pacientů souvisejících s paliativní 

péčí
132

 a, pro právo na smrt relevantnější, potvrzení práva na sebeurčení nevyléčitelně 

nemocných a umírajících (společně „umírající“) za současného zdůraznění jejich ochrany 

před úmyslným usmrcením jinou osobou.  

 Východiskem Charty práv umírajících je princip nedotknutelnosti lidské důstojnosti 

ve všech fázích života člověka, za jehož respektu by mělo být každému umožněno zemřít 

v důstojnosti (odst. 3). V současnosti jsou však (dle názoru tvůrců Charty) základní práva 

odvozená z důstojnosti umírajících ohrožena mnoha faktory, z nichž jedním je mj. umělé 

prodlužování procesu umírání buď přistoupením k nepřiměřeným léčebným postupům 

anebo pokračováním léčby bez souhlasu pacienta (odst. 7.3.). Členské státy jsou proto 

Parlamentním shromážděním prostřednictvím Charty vyzvány, aby zajistily adekvátní 

právní i sociální ochranu umírajících a zabránily tak mj. umírání s nesnesitelnými 

symptomy, jako je např. bolest nebo dušení (odst. 8.1.) či prodlužování umírání člověka 

proti jeho vůli (odst. 8.2.) apod. 

 Navrhované řešení Parlamentního shromáždění spočívá zaprvé v přiznání a ochraně 

práva na komplexní paliativní péči umírajícím, včetně mj. práva na adekvátní úlevu od 

bolesti i za předpokladu, že vědomým vedlejším účinkem takové léčby může být zkrácení 

života umírajícího (odst. 9 písm. a. bod 7.). Takový postup tedy může naplňovat některé 

rysy jednání, které by mohlo být označováno jako nepřímá eutanazie.  
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 Zadruhé, členské státy by měly chránit právo umírajících na sebeurčení, a to 

především v tom ohledu, že žádný umírající by neměl být léčen proti své vůli nebo jinak 

ovlivňován ve svém svobodném rozhodování ohledně péče o jeho osobu (odst. 9 písm. b. 

bod 3.). Dále by měly členské státy zajistit, aby bylo respektováno odmítnutí určitého 

léčebného postupu učiněné dopředu umírajícím, který již v okamžiku zahájení této léčby 

není schopen se vyjádřit, a to prostřednictvím dříve vysloveného pokynu (advance 

directive) nebo písemného projevu vůle (living will). Tyto instrumenty, včetně možnosti 

jmenování zmocněnce pro rozhodování v těchto věcech, by pak měly být zakotveny 

v právních řádech členských států. V případě pochybností však musí být rozhodnutí 

učiněno vždy ve prospěch prodloužení života (odst. 9 písm. b. bod 4.). V neposlední řadě 

je na členských státech, aby zajistily, že výslovná přání umírajících ohledně konkrétních 

léčebných postupů, budou brána v potaz, a to bez ohledu na výslednou odpovědnost lékaře 

za léčbu, pod podmínkou, že tyto nejsou v rozporu s lidskou důstojností (odst. 9 písm. b. 

bod 5.).  

 Zatřetí, členské státy by měly nadále ve svých právních řádech zachovávat zákaz 

úmyslného usmrcení umírajících, a to především vycházeje z práva na život každého tedy i 

umírajícího, jak je zaručeno článkem 2 Úmluvy, jehož ustanovení výslovně konstatuje, že 

„nikdo nesmí být úmyslně zbaven života“ (odst. 9 písm. c. bod 1.), dále pak zachovávaje 

skutečnost, že jakkoli formulované přání umírajícího zemřít nemůže v žádném případě 

založit jakýkoli právní nárok na jeho usmrcení rukou jiné osoby (odst. 9 písm. c. bod 2.) 

ani samo o sobě ospravedlnit jakékoli jednání vykonané v úmyslu přivodit umírajícímu 

smrt (odst. 9 písm. c. bod 3.). 

 S ohledem na výše uvedené je patrné, že Charta práv umírajících odmítá ty formy 

práva na smrt, při kterých je jednáno s úmyslem vědomě usmrtit umírajícího, tj. eutanazii 

ve smyslu jednání, jehož cílem je ukončit život pacienta. Charta naopak podporuje ty 

formy jednání, jejichž smyslem je respektovat přání pacienta ohledně jeho léčby a zejména 

zakazuje léčbu bez souhlasu pacienta, podporuje tedy všechny formy nezahájení, 

nepokračování a ukončení léčby na přání pacienta včetně té formy „nepřímé eutanazie“, 

kdy je pacientovi ulevováno od bolesti takovými prostředky, jež mohou mít za následek 

urychlení procesu umírání.  

 Chartu práv umírajících je nutné také dát do souvislosti s Úmluvou o biomedicíně, 

oba dokumenty byly vypracovány a přijaty v rozmezí dvou let (přijetí Úmluvy o 

biomedicíně předcházelo Chartě, avšak Charta byla přijata ještě před tím, než se Úmluva o 

biomedicíně stala účinnou). Některé instituty, jako dříve vyslovená přání a pokyny nebo 
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udělení souhlasu s léčbou, jsou obsaženy v obou dokumentech. K tomu se také vyjadřuje 

Výbor ministrů ve svém vyjádření č. 8888 ze 7. prosince 2000 k Chartě
133

, když 

konstatuje, že, co se týká práva na sebeurčení umírajících, úprava dříve vyslovených přání 

článkem 9 Úmluvy o biomedicíně reflektuje stav maximálního sblížení názorů států, jež se 

podílely na vypracování Úmluvy o biomedicíně, ohledně rovnováhy mezi právem na 

sebeurčení a lékařskou odpovědností. Výbor ministrů ve svém vyjádření k zákazu 

úmyslného usmrcení umírajících také podotýká, že jednotlivé postoje členských států 

k otázkám předem daného odmítnutí určité léčby nebo k eutanazii se liší, tudíž je v této 

oblasti nutné shromáždit více informací od jednotlivých států
134

. 

 

3.4.2 Doporučení Výboru ministrů ohledně udělování plných mocí a pokynů 

předem pro případy budoucí nezpůsobilosti 

 

 Dalším nezávazným aktem částečně se dotýkajícím úpravy práva na smrt je 

doporučení Výboru ministrů č. 11/2009 ze dne 9. prosince 2009 ohledně pravidel 

udělování plných mocí a pokynů předem pro případy budoucí nezpůsobilosti.
135

 

Právo na sebeurčení jakožto jeden z předpokladů pro zachování respektu k lidským 

právům a důstojnosti každého člověka je východiskem tohoto doporučení. Státy by měly 

prosazovat právo na sebeurčení způsobilých jedinců pro případ jejich budoucí 

nezpůsobilosti tak, že jim umožní udělit plnou moc k zastupování (continuing power of 

attorney) anebo pokyny předem (advance directives). Tyto dvě metody by pak měly mít 

přednost před ostatními vnitrostátními opatřeními (1. princip). 

 Plné moci k zastupování ve smyslu tohoto doporučení se mohou týkat věcí 

ekonomických a finančních, jakož i záležitostí osobního zdraví a blahobytu a dalších 

soukromých věcí, a je na státech, aby v tomto ohledu vymezily jejich rozsah (3. princip). 

Vysvětlující zpráva k doporučení pak dodává, že jedním z oprávnění zmocněnce může být 

i udělení souhlasu s léčbou zmocnitele nebo právě její odmítnutí (bod 87.). Plná moc 
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v těchto věcech by měla být vždy písemná (5. princip) a zmocněnec by měl vždy jednat jen 

v rozsahu plné moci jemu udělené a ve prospěch zmocnitele (10. princip). 

 Předem udělené pokyny ve smyslu tohoto doporučení se mohou týkat jak osobního 

zdraví a blahobytu a dalších soukromých věcí či ekonomických a finančních záležitostí, 

tak i volby opatrovníka, bude-li ho potřeba jmenovat (14. princip). Státy by měly stanovit 

míru a rozsah závaznosti předem udělených pokynů. K pokynům, jež dle takového 

vymezení nebudou závazné, by mělo být přistupováno s náležitým respektem jako k 

vysloveným přáním. Stát by měl také zohlednit případný postup v situaci, kdy došlo k 

výrazné změně okolností (15. princip), příkladem může být např. nový léčebný postup, 

který má šanci pacientovi zachránit život či výrazně zvýšit jeho kvalitu, obdobně se k této 

situaci staví i vysvětlující zpráva k Úmluvě o biomedicíně
136

. Je pak na uvážení států, zda 

pro tyto pokyny nebo jejich některé typy bude vyžadována určitá forma, aby se staly 

závaznými (16. princip). 

 

3.4.3 Rozhodnutí Parlamentního shromáždění ohledně respektu k dříve vysloveným 

přáním pacientů 

 

 S odstupem přibližně deseti let po nabytí účinnosti Úmluvy o biomedicíně a přijetí 

doporučení týkajících se práv umírajících a problematiky práva na sebeurčení pro případy 

budoucí nezpůsobilosti člověka přijalo Parlamentní shromáždění dne 25. ledna 2012 

rozhodnutí č. 1859/2012 týkající se dříve vyslovených přání pacientů.
137

 Shromáždění 

tímto reagovalo na stav legislativy evropských států v této oblasti, která, dle jeho názoru, 

stále nedosahuje standardu ochrany lidských práv a důstojnosti zaručeného Úmluvou a 

Úmluvou o biomedicíně a doporučeného dalšími právními akty Rady Evropy (bod 4.). 

 Rozhodnutí konstatuje, že z práva na soukromí a osobní autonomie člověka, jak 

jsou zaručeny článkem 8 Úmluvy, také vyplývá, že nelze provést jakýkoli zásah do 

integrity člověka bez jeho souhlasu. Tyto principy se pak vztahují i na institut dříve 

vyslovených přání jako projev vůle člověka ohledně jeho osoby pro případy budoucí 

neschopnosti. Shromáždění připomnělo, že povinnost respektu k dříve vysloveným přáním 
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závazně stanovila již Úmluva o biomedicíně, jejich jednotlivé formy jsou pak dále 

podrobněji rozvedeny v dalších nezávazných dokumentech jak Shromáždění tak Výboru 

ministrů (bod 1.-2.).  

 Parlamentní shromáždění tímto rozhodnutím vyzvalo evropské státy k urychlenému 

přijetí a aplikaci zmíněných mezinárodněprávních aktů a k s tím souvisejícímu uvedení 

relevantních národních předpisů dotýkajících se dříve vyslovených přání do souladu 

s těmito akty (bod 6.). Při revizi legislativy by státy měly především dbát práva na 

sebeurčení jedince a dát právě proto přednost dříve vysloveným přáním před ostatními 

opatřeními. Kromě toho, že by tato přání měla mít písemnou formu, neměla by nabádat 

k protiprávnímu jednání a při jejich výkladu by měla být brána v potaz případná změna 

okolností, Shromáždění dále navíc doporučilo, aby jejich pořízení bylo všem dostupné, tj. 

aby nebylo zbytečně komplikované nebo nákladné, a aby byli způsobilí jedinci nabádáni 

k pravidelné revizi takto již učiněných přání. Dále pak bylo Shromážděním navrženo 

zavedení systému dohledu nad výkonem práv a povinností plynoucích z těchto přání. 

V neposlední řadě Shromáždění zopakovalo, že v případě pochybností by mělo být 

rozhodnutí učiněno vždy ve prospěch života a jeho prodloužení (bod 7.). 

  Parlamentní shromáždění se tímto rozhodnutím také vymezilo proti eutanazii: 

„eutanazie ve smyslu úmyslného zabití člověka závislého na pomoci druhých pro jeho 

údajné dobro ať už konáním nebo opomenutím by měla být za všech okolností zakázána“ 

s tím, že cílem tohoto rozhodnutí je zabývat se výlučně otázkami spojenými s dříve 

vyslovenými přáními, nikoli s eutanazií nebo asistovanou sebevraždou (bod 5.). 

 

3.4.4 Guide on the decision making process regarding medical treatment in end-of-

life situations 

 

 V neposlední řadě je třeba připomenout, že Rada Evropy má k dispozici 

administrativní aparát, jehož úkolem je mj. vydávání prováděcích dokumentů k již 

existujícím právním aktům. Tyto dokumenty sice nejsou právně závazné, avšak díky 

vysoké kvalitě jejich zpracování a odbornosti mohou mít značný význam při výkladu a 

aplikaci jednotlivých aktů, k nimž se vztahují. Jedním z průvodních dokumentů Úmluvy o 

biomedicíně je Guide on the decision-making process regarding medical treatment in end-

of-life situations, v překladu „Průvodce procesem rozhodování o léčbě s ohledem na blížící 

se konec života pacienta“. Tento Průvodce byl vypracován na půdě Výboru pro bioetiku na 

základě závěrů sympozia týkajícího se stejného tématu jím pořádaného v roce 2010 a jeho 
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cílem je usnadnění implementace principů zavedených Úmluvou o biomedicíně.
138

 Svého 

cíle se Průvodce snaží dosáhnout především (i) navržením určitých základních východisek 

a institutů národních úprav, např. jasnou identifikací jednotlivých účastníků procesu 

umírání či různých fází procesu apod., dále pak (ii) propojením normativní a etické 

perspektivy celého procesu umírání s ohledem na dobrou lékařskou praxi a (iii) celkově tak 

přispět, díky objasnění některých záležitostí, k debatě na téma rozhodování o léčbě 

v situacích, kdy se blíží konec života pacienta.
139

 

 

3.4.5 Význam nezávazných dokumentů pro právo na smrt 

 

 Ačkoli jsou výše uvedené dokumenty nezávazné povahy, svoji roli v oblasti právní 

úpravy práva na smrt jak na mezinárodní, tak i národní úrovni mají. Nebyla-li v dané 

oblasti doposud dosažena mezi evropskými státy shoda, mohou právní akty povahy soft-

law garantovat, že alespoň nějaká úprava v dané oblasti existuje. Další jejich výhoda pak 

tkví v jejich snazší modifikaci oproti mezinárodním úmluvám. Tyto dokumenty mohou 

bezpochyby být také inspirací při tvorbě jednotlivých národních předpisů. V neposlední 

řadě k nim jako ke zdroji poznání a inspirace přihlíží Soud, rozhoduje-li o sporu, v němž se 

prolínají lidská práva s právem zdravotnickým.
140

 

  

4 Právo na smrt v judikatuře ESLP 

 

 Evropský soud pro lidská práva je konvenční orgán poskytující ochranu právům 

zaručeným Úmluvou. Jak bylo v této práci již uvedeno, právo na smrt se dotýká hned 

několika z nich, zejména práva na život, jak je chráněno článkem 2 Úmluvy, zákazu 

mučení a nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestu, stanoveného článkem 3 

Úmluvy, a práva na respekt k soukromému životu člověka, garantovaného článkem 8 

Úmluvy. Samotná otázka práva na smrt, ve smyslu práva na vědomé a úmyslné ukončení 

života pacienta, nebyla Soudem donedávna vůbec řešena. Otázkou práva na udělení 

souhlasu s léčbou se však Soud ve své rozhodovací činnosti již dříve zabýval, v těchto 
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případech se však jednalo povětšinou o osoby mentálně postižené nebo osoby ve vazbě či 

ve výkonu trestu odnětí svobody.  

 Prvním meritorním rozhodnutím Soudu skutečně se dotýkajícím otázky, zda 

existuje právo na smrt a zda se ho lze dovolat na základě ustanovení Úmluvy či naopak, 

zda je s ní v rozporu, bylo rozhodnutí ve věci stěžovatelky Diane Pretty proti Spojenému 

království z roku 2002.
141

 I přesto, že se Soud v této věci vzhledem k existenci práva na 

smrt vyjádřil v podstatě negativně, otevřelo jeho rozhodnutí dveře pro další stěžovatele. 

Celkový počet záležitostí dotýkajících se práva na smrt projednaných před Soudem 

prozatím nepřekročil hranici desítky případů, ovšem i z takového nárůstu, jenž se odehrál 

během posledních 16 let, lze vysledovat jistý měnící se společenský trend ohledně 

poptávky po právu na smrt. 

 

4.1 Pojem oběti a nepřenositelnost některých práv zaručeným Úmluvou 

 

 Jedním z prvních případů v oblasti práva na smrt bylo rozhodnutí Soudu ve věci 

Sanles Sanles proti Španělsku ze dne 26. října 2000, stížnost č. 48335. V této věci se Soud 

primárně zabýval otázkou přijatelnosti stížnosti, dotkl se však i oblasti práva na smrt. 

 Pan Ramón Sampedro Cameán (dále „pan Sampedro“) se stal v důsledku nehody ve 

věku 25 let kvadruplegikem
142

. Po téměř 25 letech od této události se rozhodl zemřít 

klidnou a bezbolestnou smrtí a požádal španělské soudy, aby mu bylo umožněno toto 

rozhodnutí uskutečnit bez zásahu ze strany státu. V žádosti vyslovil přání, aby mu mohl 

jeho obvodní lékař předepsat léky, jež mu uleví od bolesti a úzkosti, bez toho, aby lékař 

nesl trestněprávní nebo jinou odpovědnost. Prohlásil také, že si je plně vědom rizik, která 

užití těchto léků skýtá, a že tak činí doufaje, že mu léky pomohou ve vhodný čas důstojně 

odejít ze života. Jeho žádost ovšem nebyla úspěšná a pan Sampedro zemřel za pomoci 

neznámé osoby (osob) ještě před vynesením konečného rozhodnutí španělským ústavním 

soudem. V návaznosti na jeho smrt bylo zahájeno trestí stíhání proti neznámému pachateli 

(pachatelům). 

 Dokud byl Pan Sampedro naživu, jmenoval stěžovatelku, paní Sanles Sanles, 

jakožto svoji švagrovou, právním nástupcem pro řízení, která zahájil za svého života. 

Stěžovatelka po jeho smrti přeformulovala odvolání tak, že se domáhala prohlášení, že 
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příslušný soud měl přiznat obvodnímu lékaři právo předepsat panu Sampedrovi 

požadované léky. Ústavní soud však (i) zastavil řízení z důvodu nedostatku aktivní 

legitimace stěžovatelky a (ii) nerozhodl co do stěžovatelčiny námitky ohledně nepřiměřené 

délky řízení před ústavním soudem. Své rozhodnutí o zastavení řízení zdůvodnil tím, že 

charakter této žádosti je striktně osobní a žádost je proto neoddělitelně spojena s osobu 

pana Sampedra, neboť jednání, o které žádal, by se dotýkalo pouze jeho. Účelem podaného 

tzv. amparo odvolání je navíc znovu obnovit nebo ochránit základní práva v případě jejich 

skutečného porušení. Žádost pana Sampedra se proto stala nevymahatelnou okamžikem 

jeho smrti.  

 Stěžovatelka namítala, že žádost pana Sampedra o asistenci při bezbolestném 

ukončení jeho utrpení způsobeném kompletní paralýzou spadá do sféry práva na soukromý 

život zaručeného článkem 8 Úmluvy a že zásah státu do tohoto práva, spočívající v zákazu 

takové asistence, je neodůvodněný. Odepření práva ukončení dle jeho názoru nedůstojného 

života spojeného s nesnesitelným utrpením je pak porušením článku 2 a 3 Úmluvy. 

Stěžovatelka dále považovala alespoň za paradoxní skutečnost, že rozhodnutí spáchat 

sebevraždu je státem respektováno, zatímco pomoc při sebevraždě osobě nemohoucí je 

kriminalizována, v tomto ohledu spoléhala na článek 14 Úmluvy. Stěžovatelka také 

namítala porušení článků 5 a 9 Úmluvy, zaručujících osobní svobodu a svobodu svědomí. 

S ohledem na řízení před ústavním soudem pak stěžovatelka tvrdila, že bylo vzhledem 

k nepřiměřené délce řízení porušeno právo pana Sampedra na spravedlivý proces, jak je 

zaručeno článkem 6 Úmluvy.  

 

 Soud se nejprve zabýval otázkou přijatelnosti stížnosti ve smyslu článku 35 odst. 1 

Úmluvy. Připomněl, že pravidla přijatelnosti by měla být aplikována s jistou mírou 

pružnosti a bez přílišného formalismu tak, aby byly záruky poskytnuté Úmluvou, jakožto 

nástrojem kolektivní ochrany lidských práv a základních svobod, skutečně funkční a 

účinné. Soud však zdůraznil, že individuální stížnost dle článku 34 Úmluvy není actio 

popularis, tedy že stížnost může podat jen osoba, která se považuje za oběť porušení 

Úmluvy. Pojem oběti je však interpretován autonomně a nezávisle na jeho vnitrostátním 

pojetí. Stěžovatelka ve své stížnosti přímo uvedla, že v řízení před ústavním soudem 

zastupuje pana Sampedra, neboť on z důvodu své smrti již nemůže v řízení pokračovat. 

 Soud nejprve zdůraznil, že v této věci není žádán, aby určil, zda Úmluva zaručuje 

právo na důstojnou smrt či důstojný život. Dále poukázal na tvrzení ústavního soudu, že 

v řízeních dotýkajících se práv vyplývajících osobního stavu, ochrany cti či soukromého a 
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rodinného života mohou skutečně pokračovat právní nástupci jejich původního účastníka. 

Žádné ustanovení vnitrostátního práva však neumožňuje procesní nástupnictví v typu 

řízení, jež vedl pan Sampedro, tj. o uznání jeho práva na to, aby mu mohl jeho obvodní 

lékař předepsat léky, jež mu uleví od utrpení, bolesti a úzkosti, bez toho, aby byl lékař nesl 

trestněprávní nebo jinou odpovědnost. Stěžovatelka skutečně může být bez ohledu na 

chybějící příbuzenskou vazbu velmi ovlivněna situací pana Sampedra, avšak Soud 

považuje práva zaručená článkem 2, 3, 5, 8, 9 a 14 Úmluvy, jejichž porušení se 

stěžovatelka domáhá, za nepřenositelná (non-transferable). Soud proto shledal, že 

stěžovatelka nemůže v tomto řízení zastupovat pana Sampedra, a ani se v návaznosti na 

předešlé považovat za oběť porušení ustanovení Úmluvy. 

 Co se týká délky řízení, Soud shledal, že vzhledem ke komplexnosti případu a jeho 

okolnostem, zejména novotě, nepovažuje délku celého řízení za nepřiměřenou a porušující 

ustanovení článku 6 odst. 1 Úmluvy.  

 Z výše uvedených důvodů Soud shledal stížnost nepřijatelnou. Význam rozhodnutí 

Soudu ve věci Sanles Sanles proti Španělsku spočívá především v dalším upřesnění pojmu 

oběti ve smyslu článku 34 Úmluvy a zařazením práva na smrt a práv s ním souvisejících do 

kategorie tzv. nepřenositelných práv, tj. práv, která jsou neoddělitelně spojena s konkrétní 

osobou (pacientem) a nelze se jich po její smrti platně domáhat. 

   

4.2 Vyjádření hlavní linie v rozhodnutí Pretty proti Spojenému království 

 

 Rozhodnutí Soudu ve věci Pretty proti Spojenému království ze dne 29. dubna 

2002, stížnost č. 2346/02, je prvním meritorním rozhodnutím skutečně se dotýkajícím 

práva na smrt, konkrétně opět ve formě asistované sebevraždy.  

 Stěžovatelka byla v roce 1999 postižena onemocněním motorických buněk 

centrálního nervového systému („nemoc“ nebo „onemocnění“). Tato nemoc je spojená 

s postupným ochabováním svalů ovládaných vůlí, jmenovitě svalů horních a dolních 

končetin a svalů zapojených při dýchání. Smrt pak obvykle nastává z důvodů ochabení 

dýchacích svalů ve spojení s ochabením svalů ovládajících mluvení a polykání, což vede 

selhání dýchacího systému a pneumonii. Stěžovatelčin stav se rychle zhoršoval a žádná 

léčba nebyla schopna v době řízení zastavit průběh jejího onemocnění. V době podání 

stížnosti byla paní Pretty od krku dolů ochrnuta, nebyla prakticky schopna srozumitelně 

mluvit a byla vyživována hadičkou. Odhad zbývající délky života stěžovatelky byl velmi 

nepříznivý, řádově v týdnech až měsících. Na druhou stranu, její intelekt a schopnost učinit 
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rozhodnutí nebyly nemocí nijak dotčeny. Konečná fáze onemocnění bývá pro pacienty 

značně vyčerpávající a nedůstojná, s vědomím toho si proto paní Pretty velmi přála být 

schopna ovlivnit, jak a kdy zemře, a tím se vyhnout utrpení a pocitům nedůstojnosti. 

 Ve Spojeném království není spáchání sebevraždy trestným činem, stěžovatelka si 

však v důsledku pokročilého stadia onemocnění nebyla schopna bez cizí pomoci vzít život, 

přičemž pomoc jinému ve spáchání sebevraždy již podle platného práva trestná je. 

Stěžovatelka se proto prostřednictvím svého advokáta obrátila na úřad pro veřejné stíhání 

( „úřad“) s žádostí o záruku, že její manžel nebude úřadem stíhán, pokud stěžovatelce 

v souladu s jejím přáním pomůže při spáchání sebevraždy. Úřad tuto záruku odmítl 

poskytnout. Stěžovatelka následně požádala příslušný soud o přezkoumání rozhodnutí 

úřadu a prohlášení příslušného ustanovení zákona penalizujícího pomoc při sebevraždě za 

neslučitelné s články 2, 3, 8, 9 a 14 Úmluvy. Všechny dostupné vnitrostátní opravné 

prostředky podané stěžovatelkou nepřinesly stěžovatelce úspěch ve věci, proto se po jejich 

vyčerpání obrátila svou stížností na Soud. Ve své stížnosti paní Pretty tvrdila, že odmítnutí 

úřadu poskytnout jejímu manželovi záruku, že nebude trestně stíhán, pomůže-li jí při 

sebevraždě, jakož i všeobecný zákaz asistované sebevraždy, porušují její práva zaručená 

články 2, 3, 8, 9 a 14 Úmluvy. 

 Vláda Spojeného království ve svém vyjádření uvedla, že považuje stížnost za 

zjevně neopodstatněnou, neboť stěžovatelkou namítané skutečnosti nezakládají žádné 

porušení práv zaručených Úmluvou, a i kdyby tomu tak skutečně bylo, byla by taková 

porušení ze strany státu ve smyslu výjimek umožněných samotnými ustanoveními Úmluvy 

odůvodněna.  Soud však shledal, že stížnost vyvolává tak závažné právní otázky, že jejich 

posouzení by mělo záviset na prozkoumání odůvodněnosti stížnosti, a prohlásil stížnost za 

přijatelnou. 

  

Stěžovatelkou bylo namítáno porušení článku 2 Úmluvy, a to hned ze dvou 

hledisek. Zaprvé tvrdila, že článek 2 Úmluvy chrání nejen právo na život, ale také právo 

rozhodnout se, zda chce člověk nadále žít či nikoli, tj. že chrání právo na život, nikoli život 

jako takový. Ustanovení Úmluvy o zákazu zbavení života je navíc směrováno vůči třetím 

stranám, zejména vůči státu a jeho orgánům, nikoli vůči jedincům samotným. Z toho proto 

stěžovatelka dovozuje, že článek 2 Úmluvy jí zaručuje právo rozhodnout se, zda bude 

v životě pokračovat či ne, a tudíž chrání i její právo zemřít, aby byla ušetřena 

nevyhnutelnému utrpení a nedůstojnosti. Právo na smrt je tak přímým důsledkem práva na 

život. 
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 Soud nejprve připomenul, že právo na život má výsadní postavení v systému 

ochrany práv a svobod zaručených Úmluvou, neboť bez něho by byla možnost požívání 

kterýchkoli ostatních práv a svobod značně oslabena. Proto ustanovení článku 2 Úmluvy 

striktně vymezuje případy, kdy může být usmrcení člověka odůvodněno, přičemž Soud 

v každém takovém případě přísně kontroluje, zda mohla být konkrétní výjimka uplatněna. 

Dále Soud konstatoval, že z ustanovení článku 2 odst. 1 věty první Úmluvy vyplývá 

povinnost státu nejen se zdržet úmyslného a nezákonného usmrcení člověka, ale také 

přijmout vhodná opatření za účelem ochrany života osob nalézajících se v jeho jurisdikci.  

Soud dále poukázal na to, že vždy kladl důraz na povinnost státu chránit život, a to 

jak před možným nezákonným zásahem ze strany státu nebo jeho autorit, tak i před 

zásahem do práva na život člověka ze strany ostatních jedinců.
143

 Vzhledem k tomu tedy 

není přesvědčen o tom, že právo na život, jak je zaručeno článkem 2 Úmluvy, lze 

interpretovat tak, že v sobě zahrnuje i negativní aspekt. V této souvislosti Soud upozornil 

na skutečnost, že jednotlivá práva a svobody jsou v Úmluvě koncipovány odlišnými 

způsoby: např. v kontextu článku 11 Úmluvy, zaručujícího svobodu shromažďování, byla 

dovozena určitá míra volby při jejím výkonu, tj. že člověk má nejen právo vstupovat do 

spolků dle své volby, ale i právo nebýt nucen do nich vstoupit. Oproti tomu, článek 2 

Úmluvy je formulován odlišně, nezabývá se kvalitou života ani možností volby člověka, 

jak se svým životem naloží. S přihlédnutím k tomu, že tento článek chrání tak základní 

hodnotu, jako je život, proto (i) nemůže být, aniž by bylo překrucováno jeho znění, 

interpretován tak, že zaručuje i diametrálně odlišné právo, a to právo na smrt; ani (ii) 

nemůže dát vznik právu na sebeurčení v tom smyslu, že by na jeho základě měl jedinec 

právo zvolit si spíše smrt než život.  

Soud se proto domnívá, že z ustanovení článku 2 Úmluvy nelze dovodit právo na 

smrt, ať už za pomoci třetí osoby nebo veřejného orgánu. Tento postoj je ostatně, jak Soud 

podotkl, v souladu doporučením Parlamentního shromáždění č. 1418 z roku 1999. 

 Stěžovatelka dále namítala, že samotné udělení povolení k pomoci při sebevraždě 

nemůže být v rozporu s článkem 2 Úmluvy, jinak by ty evropské země, jež asistovanou 

sebevraždu nezakazují, tímto neustále porušovaly Úmluvu.  

K tomu Soud uvedl, že mu v této věci nepřísluší hodnotit, zda je stav práva v jiných 

zemích schopen dostát povinnosti ochrany práva na život. Rozsah, v němž každý stát 

dovoluje nebo naopak reguluje možnost způsobení újmy na zdraví jedincům, nacházejícím 
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se na svobodě, a to jejich vlastním přičiněním nebo rukou třetí osoby, může vždy vyvolat 

střet mezi osobní svobodou a veřejným zájmem, který lze vyřešit pouze po zvážení 

konkrétních okolností případu. V této situaci se však stěžovatelce nepodařilo prokázat, že 

je zákaz asistované sebevraždy ve Spojeném království v rozporu s článkem 2 Úmluvy. 

Soud tudíž neshledal porušení článku 2 Úmluvy. 

  

Co se týká tvrzeného porušení článku 3 Úmluvy, tedy porušení zákazu mučení a 

nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu, klíčovou otázkou vzhledem k této věci 

je, co lze považovat s ohledem na právo na smrt za špatné zacházení ve smyslu Úmluvy.  

Zaprvé, stěžovatelka tvrdila, že utrpení, jemuž bude vzhledem k průběhu své 

nemoci nevyhnutelně vystavena, lze považovat za ponižující zacházení ve smyslu 

ustanovení článku 3 Úmluvy. Je sice pravda, že vláda není přímo odpovědná za utrpení, jež 

přinášejí konečné fáze onemocnění stěžovatelky, nese však odpovědnost za ochranu osob 

nacházejících se v jeho jurisdikci, a to jak povinnost zdržet se špatného zacházení, tak 

povinnost tyto osoby před špatným zacházením ochránit. Z toho pak stěžovatelka dovozuje 

povinnost státu ochránit ji před utrpením v konečných stádiích jejího onemocnění. 

Soud sice potvrdil, že z ustanovení článku 3 Úmluvy vyplývá pozitivní i negativní 

závazek státu vzhledem ochraně před špatným zacházením, a to způsobeným jak 

samotným státem nebo veřejnými autoritami, tak jednotlivci, nesouhlasil však se 

stěžovatelčiným vymezením špatného zacházení. Špatné zacházení ve smyslu Úmluvy 

musí dosahovat alespoň určitého minima závažnosti a zahrnuje skutečné ublížení na těle 

nebo silné fyzické nebo psychické utrpení. Za ponižující lze považovat i zacházení, jež u 

jedince vyvolává pocity strachu nebo nedůstojnosti. Utrpení, zapříčiněné přirozeně 

vzniklou fyzickou nebo psychickou nemocí, může však do působnosti článku 3 Úmluvy 

spadat, pouze pokud je nebo by mohlo být zvýšeno zacházením, za něž mohou nést státní 

orgány odpovědnost. V projednávané věci je však zřejmé, že stát stěžovatelku nevystavil 

žádnému špatnému zacházení. Sama stěžovatelka ani státním orgánům nevytýkala, že jí 

nebyla poskytnuta adekvátní lékařská péče. 

Stěžovatelka dále namítala, že odmítnutí úřadu poskytnout jejímu manželovi 

imunitu, jakož i zákaz asistované sebevraždy, jsou nelidským a ponižujícím zacházením, 

za něž stát nese odpovědnost. Soud sice konstatoval, že k interpretaci Úmluvy je třeba 

přistupovat dynamicky a přizpůsobivě, neboť ji považuje za tzv. živoucí instrument, avšak 

vždy se zřetelem k jejím základním hodnotám a vzájemným vnitřním souvislostem mezi 

jednotlivými právy a svobodami. Stěžovatelka od státu nežádala přijetí opatření, jehož 
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smyslem by bylo odstranění nebo zmírnění možné újmy, jako např. zlepšení poskytované 

péče. Stěžovatelka žádala o povolení jednání činěného s úmyslem ukončit její život. Stejně 

jako Soud neshledal, že by článek 2 Úmluvy poskytoval právo jedince žádat stát o povelení 

nebo umožnění ukončení jeho života, tak ani zde Soud neshledává, že by článek 3 Úmluvy 

ukládal státu, aby poskytl imunitu úmyslnému jednání vedoucímu k ukončení života 

člověka, natož aby poskytl zákonnou možnost k výkonu jakékoli formy asistované 

sebevraždy. Proto ani ustanovení článku 3 Úmluvy nebylo porušeno. 

 

Stěžovatelka dále namítala porušení článku 8 Úmluvy. Právo na sebeurčení, sic 

prostupující celou Úmluvou, je dle stěžovatelky zaručeno především ustanoveními článku 

8 Úmluvy a zahrnuje také právo rozhodovat o vlastním těle, a co se s ním stane. Dle jejího 

přesvědčení to zahrnuje i právo zvolit si, jak a kdy člověk zemře, neboť nic nemůže být 

blížeji spojeno se způsobem života člověka než způsob načasování jeho smrti. Odmítnutí 

udělení záruky manželovi stěžovatelky a obecný zákaz asistované sebevraždy proto 

považuje za zásah do jejích práv zaručených článkem 8 Úmluvy, jehož odůvodněnost 

nebyla státem dostatečně prokázána. 

Vláda Spojeného království kontrovala, že právo na soukromý život zahrnuje právo 

zvolit si způsob, jak člověk žije, nikoli však způsob jeho odchodu ze života. I kdyby tomu 

tak nebylo, tak je státu v této oblasti přiznána určitá míra vlastního uvážení (margin of 

appreciation) co do rozsahu, v jakém mohou jednotlivci udělit souhlas s ublížením na 

svém zdraví nebo přímo ke způsobení své smrti, proto by byl takový zásah do práv 

zaručených článkem 8 Úmluvy zcela odůvodněn. 

Soud v prvé řádě zdůraznil, že soukromý život je širokým pojmem, který nelze 

definovat vyčerpávajícím způsobem, a že zahrnuje takové složky osobní integrity člověka, 

jako je např. fyzická a sociální identita člověka či právo na osobní rozvoj apod. Dále uvedl, 

že ačkoli tak dosud nebylo výslovně řečeno v žádném z jeho rozhodnutí, považuje Soud 

osobní autonomii člověka za důležitý princip, z něhož je třeba vycházet při interpretaci 

Úmluvy a záruk jí poskytnutých. Soud také v reakci na vyjádření vlády upozornil, že 

možnost člověka zvolit si způsob svého života zahrnuje také zdraví i životu nebezpečná 

jednání nebo činnosti, a že jejich zákaz Soud často považuje za zásah do soukromého 

života člověka, tudíž tento musí být ze strany státu řádně odůvodněn. V oblasti lékařské 

péče může mít odmítnutí konkrétního zákroku pro pacienta fatální důsledek, jeho 

nedobrovolné uložení by však bylo takovým zásahem do práva na tělesnou integritu, jehož 

důsledkem by mohlo být porušení práv chráněných článkem 8 Úmluvy. Soud dále 
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konstatoval, že právo Spojeného království v tomto ohledu zaručuje právo na smrt tak, že 

umožňuje pacientům odmítnout život zachraňující nebo prodlužující léčbu. 

V projednávané věci však nešlo o souhlas nebo odmítnutí léčby, ale o přání paní Pretty 

zmírnit své fyzické a duševní utrpení pramenící z onemocnění ukončením svého života za 

pomoci manžela. 

Soud připomenul, že respekt k lidské důstojnosti a svobodě je samotným jádrem 

Úmluvy. Kvalita lidského života je pojmem, který, aniž by tím byl jakkoli dotčen princip 

posvátnosti života, nabývá svého významu právě v rámci článku 8 Úmluvy. Vzhledem k 

medicínskému pokroku a celkovému prodloužení věku dožití člověka není s podivem, že 

se mnoho lidí obává, zda nebudou v pokročilém věku proti své vůli uvězněni ve stavu 

fyzické nebo psychické nemohoucnosti. V projednávané věci bylo stěžovatelce bráněno 

zákonem, aby se na základě svého rozhodnutí vyhnula tomu, co považuje za nedůstojný a 

nepříjemný odchod ze života. Soud nevyloučil, že taková situace může založit porušení 

práva na soukromý život a proto se dále se zabýval posouzením, zda takové porušení může 

být odůvodněno ve smyslu ustanovení článku 8 odst. 2 Úmluvy. 

Zásah do výkonu práv zaručených článkem 8 Úmluvy může být ospravedlněn, je-li 

v souladu se zákonem, sleduje-li legitimní cíl a je-li pro jeho dosažení v demokratické 

společnosti nezbytný. Soud neměl pochyb o splnění prvních dvou kritérií a zabýval se 

pouze nezbytností zásahu. Podle jeho ustálené judikatury je nezbytným zásahem ten, který 

odpovídá naléhavé společenské potřebě a je přiměřený vzhledem ke sledovanému cíli. 

Soud také bere v potaz míru uvážení států co do právní regulace v této oblasti. 

Argumentace stěžovatelky i vlády se soustředila především na přiměřenost 

blanketního zákazu asistované sebevraždy. Zatímco vláda tvrdila, že cílem tohoto zákazu 

je ochrana zranitelných pacientů, stěžovatelka namítala, že je, jakožto plně svéprávná 

osoba, která si je plně vědoma důsledků svého rozhodnutí, a nelze jí proto považovat za 

zranitelnou, nucena v důsledku tohoto zákazu nést velmi tíživé následky svého 

onemocnění. 

Soud však v tomto ohledu uvedl, že stát je oprávněn prostřednictvím 

trestněprávních předpisů regulovat činnosti škodlivé pro zdraví a bezpečnost osob. Zájem 

na ochraně zdraví a bezpečnosti osob tím spíše převáží nad principem osobní autonomie, 

čím mohou být škodlivé následky závažnější. Situace jednotlivých pacientů se zajisté liší 

případ od případu, avšak mnoho z nich lze považovat za zranitelné, a je to právě 



52 

 

zranitelnost této skupiny osob, jež tvoří ratio legis zákazu asistované sebevraždy.
144

 Je 

primárně na státech, aby posoudily riziko a pravděpodobnost zneužití případného zmírnění 

zákazu asistované sebevraždy nebo udělování výjimek v této oblasti. Soud proto došel 

k závěru, že blanketní zákaz asistované sebevraždy ani odmítnutí udělení imunity manželu 

stěžovatelky nejsou za daných okolností nepřiměřené a zásah do práva na soukromý život 

stěžovatelky je odůvodněn jakožto nezbytný v demokratické společnosti k ochraně práv 

jiných. Článek 8 Úmluvy tudíž nebyl porušen. 

 

Stěžovatelka se dále dovolávala porušení svých práv zaručených článkem 9 

Úmluvy. Paní Pretty tvrdila, že vzhledem k tomu, že svoboda myšlení zahrnuje i 

přesvědčení (beliefs), jako např. veganství či pacifismus, mělo by požívat ochrany i její 

přesvědčení o oprávněnosti asistované sebevraždy. 

Soud sice nepochyboval o pevnosti stěžovatelčina přesvědčení ohledně asistované 

sebevraždy, zdůraznil však, že ne všechny názory nebo přesvědčení (convictions) jsou 

přesvědčeními (beliefs) ve smyslu ustanovení článku 9 odst. 1 Úmluvy, stížnost se navíc 

netýkala ani jakékoli formy jejich projevování. Názory stěžovatelky jsou dle Soudu jen 

odrazem jejího přesvědčení ohledně principu osobní autonomie člověka, tudíž ve věci 

porušení práv zaručených tímto článkem jde o pouhé zopakování stížnosti vznesené pod 

článkem 8 Úmluvy. Vzhledem k výše uvedenému Soud shledal, že nedošlo k zásahu do 

práv zaručených článkem 9 Úmluvy. 

 

Stěžovatelka v poslední řadě také namítala porušení zákazu diskriminace uloženého 

článkem 14 Úmluvy. Na rozdíl od ostatních nemohla stěžovatelka v důsledku své 

neschopnosti bez asistence uskutečnit své právo vzít si život, neboť příslušná ustanovení 

trestněprávních předpisů asistovanou sebevraždu penalizují. Stěžovatelka tedy tvrdila, že 

s ní bylo zacházeno rozdílně a podstatně méně příznivěji než s ostatními, a že poskytnuté 

odůvodnění takového zacházení, tj. ochrana zranitelných osob, nelze aplikovat na její 

případ, protože sama za zranitelnou osobu z objektivních důvodů nemůže být považována. 

Soud nejprve konstatoval, že stěžovatelčina práva zaručená článkem 8 Úmluvy byla 

dotčena, tudíž se otázkou zda má vnitrostátní legislativa, jež umožňuje tělesně schopným 

osobám ukončit svůj života a zároveň tělesně neschopným odmítá být v tomto asistován, 

diskriminační charakter. Poté připomenul, co považuje za diskriminační jednání dle tohoto 
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článku s tím, že současně státům přiznal určitou míru vlastního uvážení v těchto situacích. 

Ve věci pan Pretty může být dle názoru Soudu rozdíl v přístupu k ukončení života u těch, 

jež jsou schopni, a těch, jež nejsou schopni spáchat sebevraždu, objektivně opodstatněn 

právě ochranou zranitelných osob. Stejně tak lze odůvodnit případné diskriminační jednání 

spočívající ve stejném zacházení s těmito rozdílnými skupinami osob, které se nacházejí 

v odlišné životní situaci. Soud dále zdůraznil, že hranice mezi těmito skupinami osob bývá 

velmi jemná, a proto by mohlo případné uzákonění výjimky, pro ty pacienty, kteří již 

nejsou schopni spáchat sebevraždu, vážně podkopat princip ochrany života, nehledě na 

vysoké riziko zneužití této výjimky. Článek 14 Úmluvy v této věci proto nebyl porušen.  

 

Rozhodnutí Soudu ve věci Pretty proti Spojenému království je zásadní v tom, že 

poprvé komplexně posuzuje jednu z forem práva na smrt a to navíc ve vztahu ke všem 

relevantním ustanovením Úmluvy. Závěry Soudu jsou vcelku logické a přesvědčivé, 

ponechávají si však prostor pro možný budoucí vývoj, nadto přiznávají státům značnou 

míru vlastního uvážení při vnitrostátní úpravě jednotlivých forem práva na smrt. 

Rozhodnutí jednoznačně vyznívá ve prospěch lidské důstojnosti, ve vztahu mezi právem 

na život a právem na sebeurčení se zdá, že má navrch spíše život. Soud však jasně 

naznačuje, že je nakloněn těm formám práva na smrt, která znamenají nikoli vědomé a 

úmyslné usmrcení pacienta, ale nezahájení, nepokračování či ukončení jeho léčby (viz bod 

63.), tj. vítězství nemoci nad pacientem. 

 

4.3 Omezený rozsah dopadu realizace práva na smrt na práva třetích osob 

 

 Dalším případem, ve kterém Soud posoudil stížnost v oblasti práva na smrt jako 

nepřijatelnou, bylo rozhodnutí ve věci Ada Rosi a ostatní proti Itálii ze dne 16. prosince 

2008. 

 V této věci byly stížnosti podány (i) několika opatrovníky osob ve vegetativním 

stavu, (ii) spolky, jejichž členové jsou příbuzní těžce postižených osob, lékaři, 

psychologové a právníci poskytující pomoc těmto osobám, a (iii) organizací na ochranu 

lidských práv, jejich stížnosti byly následně spojeny („stížnost“). Stížnost byla podána 

v reakci na rozhodnutí odvolacího soudu v Miláně ohledně odpojení od přístrojů slečny 

E. E. („pacientka“). 

 Pacientka ve věku 20 let při dopravní nehodě utrpěla poranění hlavy, v jehož 

důsledku upadla do kómatu. Ve vegetativním stavu byla následně diagnostikována se 
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spastickou kvadruplegií a ztrátou veškerých vyšších kognitivních funkcí. Sedm let po 

nehodě požádal otec pacientky, jakožto její zákonný opatrovník, příslušný soud o udělení 

povolení k odpojení pacientky od přístrojů zajišťujících její umělou výživu a hydrataci 

s tím, že by si to jeho dcera vzhledem ke své osobnosti a smýšlení o životě a lidské 

důstojnosti, které před svou nehodou vyjádřila, také přála. Soudní řízení probíhalo celkem 

devět let a dostalo se ke všem myslitelným soudním instancím. Finálním rozhodnutím pak 

odvolací soud v Miláně udělil požadované povolení, a to na základě splnění dvou 

podmínek, totiž že (i) pacientka je v permanentním vegetativním stavu, jenž nelze zvrátit, a 

že (ii) existuje jasný a přesvědčivý důkaz o tom, že je tato žádost v souladu s vůlí 

pacientky, neboť to lze dovodit z jejího životního stylu, přesvědčení a názorů ohledně 

lidské důstojnosti, která dala najevo před ztrátou svého vědomí. 

 S ohledem na článek 2 a 3 Úmluvy stěžovatelé tvrdili, že rozhodnutí odvolacího 

soudu v Miláně o odpojení pacientky od přístrojů by mohlo přinést neblahé etické, 

psychologické, sociální a právní následky pro osoby trpícím závažným poškozením 

mozku. Organizace se ke stížnosti připojily jakožto ochránci základních společných zájmů 

osob ve vegetativním stavu, jejich cílem bylo uznání a podpora práva těchto osob na 

důstojný život. Vzhledem k blízkosti stavu pacientky a stěžovatelů, resp. osob, jež 

stěžovatelé zastupovali, se společně považovali za přímé i nepřímé oběti porušení článku 2 

a 3 Úmluvy italským státem. Stěžovatelé mj. dále namítali i porušení článku 5, 6 a 7 

Úmluvy o biomedicíně a článku 25 Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob 

se zdravotním postižením.
145

 

 Soud se nejprve zabýval otázkou, zda stěžovatelé mohou být považováni za oběti 

porušení Úmluvy. S ohledem na svou judikaturu Soud jednoznačně odmítl, že by 

stěžovatelé mohli být přímými oběťmi jejího porušení, protože mezi nimi a pacientkou 

není jakákoli přímá spojitost, jejich stížnost nesleduje podporu nebo odmítnutí žádosti otce 

pacientky a rozhodnutí odvolacího soudu v Miláně je závazným pouze pro účastníky 

tohoto řízení a nemůže samo o sobě vyvolat jakékoli důsledky pro třetí stranu, tedy pro 

stěžovatele. 

 Dále se Soud zabýval tím, zda stěžovatelé mohou být považováni za nepřímé oběti 

porušení Úmluvy. V této souvislosti Soud nejprve podotknul, že článek 2 a 3 Úmluvy 

chrání některé aspekty tělesné integrity člověka a ukládá státům pozitivní povinnosti a 

naopak, že nucené podstoupení léčby bez souhlasu kompetentního pacienta nebo jeho 
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opatrovníka představuje zásah schopný způsobit osobě újmu na těle, a jako takový může 

být porušením práv zaručených těmito články. Soud považoval za důležité zdůraznit, že 

v předmětné věci odvolací soud v Miláně nepřikázal odpojit pacientku od přístrojů, nýbrž 

se jen omezil na pouhé prohlášení žádosti otce pacientky za legitimní a pro výše uvedené 

důvody pak žádosti vyhověl.  

 Soud sice připustil, že v určitých situacích poskytuje ochranu i osobám, jež nejsou 

přímo dotčeny na svých právech zaručených Úmluvou, podaří-li se jim přesvědčivě 

prokázat, že je pravděpodobné, že budou v důsledku porušení ustanovení Úmluvy dotčeni, 

pouhá domněnka nebo podezření jsou však v tomto ohledu nedostatečné. Soud shledal, že 

stěžovatelé nesplňují tyto podmínky, protože rozhodnutí odvolacího soudu v Miláně bylo 

vyneseno pro konkrétní případ se specifickými okolnostmi. Rozhodoval-li by v budoucnu 

italský soud, zda má být ukončena léčba některého z individuálních stěžovatelů, zajisté by, 

i vzhledem k argumentaci uvedené v odůvodnění rozhodnutí ve věci pacientky, vzal 

v potaz přání konkrétního stěžovatele byť vyjádřené jeho opatrovníkem. Soud proto 

shledal, že stěžovatelé nemohou být považování ani za potenciální oběti porušení článku 2 

a 3 Úmluvy a stížnost v této části odmítl. 

 Co se týká stěžovatelů – organizací, i v této části Soud s přihlédnutím ke své 

judikatuře odmítl jejich stížnost, neboť předmětné rozhodnutí odvolacího soudu nemá 

jakýkoli vliv na jejich aktivity, a není proto způsobilé organizacím bránit v uskutečňování 

jejich cíle, tj. péče o lidi ve vegetativním stavu, který Soud hned na počátku prohlásil za 

velmi důležitý a společenský přínosný. 

 

 Stěžejní otázkou v rozhodnutí Soudu ve věci Ada Rosi a ostatní proti Itálii bylo 

vymezení pojmu přímé a potenciální oběti porušení Úmluvy, avšak rozhodnutí má i svůj 

význam pro problematiku práva na smrt, neboť rozsah a možnost dovolat se tohoto práva 

či ho zpochybnit jsou zde Soudem opět omezeny na pacienta jakožto osobu dotčenou na 

právech zaručených Úmluvou. Důležitým momentem tohoto rozhodnutí je ujištění, že 

s ohledem na právo na sebeurčení v oblasti problematiky práva na smrt klade Soud důraz 

na konkrétní přání dotčené osoby. 

 

4.4 Oprávněnost přísných podmínek pro asistovanou sebevraždu 

 

 Ve věci Haas proti Švýcarsku, rozhodnutí Soudu ze dne 20. ledna 2011, stížnost č. 

31322/07, se Soud zabýval otázkou, zda má osoba trpící duševní poruchou na základě 
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článku 8 Úmluvy právo na pomoc státu při ukončení svého života, přeje-li si odejít 

bezpečným a důstojným způsobem. 

 Stěžovatel, pan Haas, trpěl po dvacet let svého života vážnou formou bipolární 

afektivní poruchy
146

, během této doby se dvakrát pokusil o sebevraždu a několikrát byl 

dlouhodobě hospitalizován v psychiatrických léčebnách. V roce 2004 se stal členem 

organizace Dignitas, která mj. poskytuje asistenci při sebevraždě. S ohledem na povahu 

své nemoci a složitost její léčby došel stěžovatel k názoru, že mu jeho onemocnění již 

neumožňuje dál důstojně žít, a rozhodl se proto požádat Dignitas o asistenci při ukončení 

jeho života. Za účelem obdržení smrtící látky oslovil pan Haas několik psychiatrů, žádný 

mu však nezbytnou dávku látky nepředepsal. 

 V návaznosti na svůj neúspěch pak stěžovatel kontaktoval různé státní úřady 

s žádostí, aby mu bylo umožněno obdržet požadovanou smrtící látku bez předpisu, a to 

přes prostředníka organizace Dignitas. Žádný z úřadů a posléze ani soudů stěžovateli 

nevyhověl a pan Haas se svou žádostí v roce 2005 ocitl až před federálním soudem. I ten 

ovšem žádost stěžovatele odmítl s tím, že jím požadovaná smrtící látka může být 

poskytnuta pouze na předpis a že jeho případ nesplňuje podmínky, kdy může být tato látka 

výjimečně poskytnuta i bez předpisu. 

 Stěžovatel následně v roce 2007 oslovil celkem 170 psychiatrů provozujících svoji 

praxi v regionu Basileje. Každého z nich požádal o provedení psychiatrického vyšetření za 

účelem možného předepsání smrtící látky. Žádný z psychiatrů však jeho žádosti 

nevyhověl, někteří z důvodů své vytíženosti, nedostatku nezbytné kompetence nebo 

z etických důvodů, jiní argumentovali tím, že jeho nemoc je léčitelná.  

 Pro výše uvedené skutečnosti stěžovatel tvrdil, že bylo státem zasaženo do výkonu 

jeho práva na respekt k soukromému životu ve smyslu článku 8 Úmluvy. Pan Haas 

považoval za jediný důstojný, jistý, rychlý a bezbolestný způsob odchodu ze života ve své 

situaci požití smrtelné látky. V prvé řadě proto namítal, že jeho právo zvolit si čas a způsob 

ukončení svého života nebylo respektováno, neboť se mu opětovně nedařilo naplnit 

všechny podmínky, které vnitrostátní regulace vyžaduje k obdržení této smrtící látky, ať už 

na základě předpisu od oprávněné osoby či udělení výjimky příslušným úřadem. Dále se 

také domníval, že s ohledem na právo na sebeurčení není povinen podstoupit další léčbu, 
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jak vláda tvrdila, a naopak, že by ta měla respektovat jeho svobodné rozhodnutí ukončit 

svůj život. Stěžovatel byl toho názoru, že vláda také nevzala v potaz, jak dlouhé utrpení 

v důsledku svých těžkých psychiatrických problémů prožíval. Vzhledem k jeho předešlým 

pokusům spáchat sebevraždu jakož i s ohledem na snahu vynaloženou k posvěcení jeho 

rozhodnutí je zjevné, že jeho úmysl ukončit svůj život je velmi pevný. Stěžovatel proto 

nepovažoval za nezbytné, aby vážnost jeho úmyslu musela být prokazována důkladným 

psychiatrickým vyšetřením a dlouhodobým pozorováním. 

 Dále také stěžovatel poukazoval na nemožnost splnění podmínek stanovených 

k obdržení smrtící látky v jeho případě, neboť žádný z jím oslovených psychiatrů nebyl 

ochoten se s ním ani osobně setkat za účelem jeho psychiatrické evaluace. Tato skutečnost 

tak činila jeho právo na respekt k soukromému životu iluzorním. 

  

Vláda ve svém vyjádření především upozornila na výjimečnou situaci, jež panuje 

ohledně asistované sebevraždy ve Švýcarsku v porovnání s jinými evropskými státy, totiž 

že asistovaná sebevražda nezakládá trestní odpovědnost asistujícího vyjma situace, kdy 

asistující osoba podnítí rozhodnutí nebo napomůže k sebevraždě ze sobeckých důvodů 

(selfish motives), tedy ku svému prospěchu. Vláda také připomenula, že stát musí 

vzhledem k článku 2 Úmluvy přijmout opatření za účelem ochrany života osob 

nalézajících se v jeho jurisdikci. V této souvislosti bylo také zdůrazněno, že přání spáchat 

sebevraždu je jedním z příznaků duševního onemocnění, proto je nezbytné důsledně 

rozlišovat mezi tímto přáním jako projevem nemoci oproti autonomnímu, uváženému a 

neměnnému rozhodnutí. Toho lze dosáhnout pouze prostřednictvím dlouhodobějšího 

pozorování a důkladného psychiatrického vyšetření. Proto tuto podmínku považuje 

opodstatněnou ve smyslu článku 8 odst. 2 Úmluvy. 

 Dále také vláda zpochybnila stěžovatelovo tvrzení o nemožnosti splnění podmínek 

stanovených k obdržení smrtící látky duševně nemocnými pacienty s tím, že v několika 

případech tito skutečně na základě požadovaného vyšetření obdrželi jimi žádaný předpis.   

  

Soud nejprve znovu upozornil, že pojem soukromého života považuje za tak široký, 

že ho nelze definovat vyčerpávajícím způsobem. V případě Pretty Soud shledal, že pod 

tento pojem spadá i rozhodnutí pacienta vyhnout se takovému odchodu ze života, který 

považuje za nedůstojný a obzvlášť nepříjemný. Právo svéprávné osoby zvolit si čas a 

způsob ukončení života a v souladu s tímto také jednat je tedy jedním z aspektů práva na 

respekt k soukromému životu ve smyslu článku 8 Úmluvy.  
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Soud ovšem podotkl, že situace pana Haase je odlišná od situace paní Pretty, 

jmenovitě v těchto ohledech: zatímco ve věci Pretty bylo posuzováno, zda existuje právo 

na smrt a nárok na přiznání trestní imunity v případě pomoci při sebevraždě, předmětem 

této věci je otázka, zda vzhledem k článku 8 Úmluvy musí stát stěžovateli umožnit, 

prostřednictvím udělení výjimky ze zákona, obdržet smrtící látku, aby mohl ukončit svůj 

život bezbolestně a bez rizika selhání, tedy dle jeho názoru důstojně. Stěžovatel v tomto 

případě na rozdíl od paní Pretty také nemůže být považován za nemohoucího, neboť není 

v konečném stádiu nevyléčitelné degenerativní nemoci, která by mu fakticky bránila vzít si 

vlastní život. Soud však přesto považuje za vhodné zvážit žádost stěžovatele o obdržení 

smrtící látky z hlediska povinnosti státu přijmout nezbytná opatření k umožnění spáchat 

sebevraždu důstojným způsobem. 

Soud hned zprvu zopakoval, že při aplikaci jednotlivých ustanovení je nutné vnímat 

Úmluvu jako celek, proto je v tomto kontextu nutné brát v potaz povinnost státu 

poskytovat zranitelným osobám ochranu, a to i v případě jednání, kterým ohrožují sami 

sebe. To zahrnuje i situaci, kdy rozhodnutí jedince spáchat sebevraždu nebylo učiněno 

svobodně a s plným pochopením všech okolností a důsledků. V této souvislosti dále 

podotkl, že v situacích, kdy je nutné vyvažovat proti sobě dvě různé hodnoty, mají státy 

jistou míru uvážení (margin of appreciation). Tou státy disponují i v případě, kdy mezi 

nimi nebylo v určité oblasti dosaženo konsenzu. Co se týká práva jedince rozhodnout, kdy 

a jak by měl jeho život skončit, Soud s poukazem na svůj výzkum uvedl, že v této věci 

nebylo ani zdaleka mezi státy dosaženo shody, proto jim zde přísluší značná míra vlastního 

uvážení. 

Vzhledem k okolnostem případu Soud zdůraznil, že sympatizuje s přáním 

stěžovatele ukončit svůj život důstojně, avšak je toho názoru, že požadavek na obdržení 

lékařského předpisu v této situaci sleduje legitimní cíl ochrany každého před uspěchaným 

rozhodnutím a zároveň zabraňuje zneužití institutu asistované sebevraždy, především jde-li 

o pacienty postrádající soudnost. Taková regulace je o to více nezbytná v zemi jako je 

Švýcarsko, kde právní úprava a praxe umožňují relativně snadný přístup k pomoci při 

sebevraždě. Omezující opatření přijatá Švýcarskem, jsou dle názoru Soudu navržena tak, 

aby chránila veřejné zdraví a zabraňovala trestní činnosti. Obdržení smrtící látky na 

základě lékařského předpisu, jehož vydání je podmíněno důkladným psychiatrickým 

vyšetřením, je prostředkem způsobilým dostát povinnosti státu zajistit, aby rozhodnutí 

jedince ukončit svůj život opravdu odpovídalo jeho svobodné vůli. 
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Co se týká efektivního přístupu stěžovatele k psychiatrickému vyšetření, Soud 

shledal, že vzhledem k možné trestní odpovědnosti lékařů za vydání předpisu na smrtící 

látku, formulaci dopisu rozeslanému psychiatrům, jímž dal stěžovatel jasně najevo, že není 

ochoten podrobit se další léčbě ani hledat alternativní postupy k sebevraždě, a ne příliš 

vhodnému výběru obeslaných psychiatrů nebylo stěžovatelovo právo v důsledku odmítnutí 

vyšetření učiněno teoretickým či iluzorním. Vzhledem ke všemu výše uvedenému pak 

Soud shledal, že článek 8 Úmluvy nebyl porušen. 

Soud ve věci Haas proti Švýcarsku značně vycházel ze svého předchozího 

rozhodnutí ve věci Pretty proti Spojenému království, které dále rozvinul a výslovně 

potvrdil, že právo zvolit si čas a způsob svého umírání spadá do sféry soukromého života 

člověka ve smyslu článku 8 Úmluvy. S vědomím, že tyto dva případy jsou skutkově 

odlišné, Soud zdůraznil, že v oblasti práva na smrt proti sobě stojí dvě hodnoty, a to 

ochrana života člověka a právo jedince na sebeurčení. Státům, vzhledem k jejich 

povinnosti přijmout opatření za účelem ochrany života osob nalézajících se v jejich 

jurisdikci, proto náleží značná míra uvážení při úpravě jednotlivých forem práva na smrt, a 

to tím spíše, že v této oblasti doposud nebylo mezi evropskými státy dosaženo konsenzu. 

V případě, že stát umožní výkon určité formy práva na smrt, jsou přísné podmínky s tím 

spojené, sledují-li některý z legitimních cílů předvídaných Úmluvou, opodstatněným i 

vhodným opatřením. 

 

4.5 Újma na právech osoby blízké a příbuzné 

 

 Předmětem rozhodnutí Soudu ve věci Koch proti Německu ze dne 19. července 

2012, stížnost č. 497/09, byla opět asistovaná sebevražda, právo na důstojnou smrt a s tím 

související otázka, zda má člověk, který se stal v důsledku nehody nemohoucí, právo na 

obdržení smrtící látky. 

 Paní B. K., zesnulá manželka stěžovatele („manželka“), se v roce 2002 v důsledku 

uklouznutí na prahu svých dveří dostala do stavu úplné sensomotorické kvadruplegie, tj. 

byla téměř úplně paralyzována a závislá na zajištění umělého dýchání a soustavné péče 

zdravotnického personálu. Dle lékařského posouzení mohla však v tomto stavu žít 

minimálně dalších 15 let. Rozhodla se proto za pomoci stěžovatele ukončit svůj, podle ní 

nedůstojný, život a kontaktovala švýcarskou organizaci Dignitas. 

 V roce 2004 požádala manželka federální úřad pro léčiva a zdravotnické prostředky 

(„úřad“) o vydání povolení, na jehož základě by mohla obdržet přiměřenou dávku smrtící 



60 

 

látky, její žádost byla však zamítnuta s tím, že relevantní národní úprava umožňuje vydání 

konkrétní smrticí látky pouze pro život udržující nebo podporující léčbu, nikoli za účelem 

ukončení života pacienta. O rok později stěžovatel spolu s manželkou odcestovali do 

Švýcarska, kde bylo manželce za pomoci Dignitas umožněno ukončit svůj život. 

 Stěžovatel pokračoval v řízení započatém za života manželky ohledně její žádosti o 

udělení výjimky k obdržení smrtící látky, žádost byla však úřadem odmítnuta s tím, že 

článek 8 Úmluvy nemůže být vyložen tak, že ukládá státu povinnost pomoci pacientovi při 

spáchání sebevraždy tím, že mu umožní přístup ke smrtící látce. V návaznosti na 

rozhodnutí úřadu se stěžovatel u příslušného soudu domáhal jeho prohlášení za nezákonné 

a potvrzení, že úřad měl ve skutečnosti jeho manželce umožnit získat jí požadovanou 

smrtící látku. Jeho žaloba byla však všemi soudními instancemi odmítnuta pro 

nepřijatelnost z důvodu nedostatku aktivní legitimace a kromě prvoinstančního soudu se 

žádný další věcí nezabýval meritorně. Jednotlivé instance argumentovaly především tím, 

že stěžovateli nebyla způsobena újma na jeho vlastních právech a že způsobení újmy na 

právech manžela/manželky nelze automaticky považovat za újmu na právech druhého 

z partnerů, neboť by tím byl podkopán koncept samostatné právní osobnosti každého 

z manželů. Dále soudy tvrdily, že právo, jehož uznání se stěžovatel domáhal, je čistě 

osobního a nepřenositelného charakteru, tudíž bylo smrtí dotčené osoby vyčerpáno, a 

stěžovatel se ho proto ani jako právní nástupce dotčené osoby již nemůže domoci. 

V neposlední řadě soudy vyjádřily ten názor, že článek 8 Úmluvy nezaručuje právo na 

asistovanou sebevraždu. 

  

 Stížnost byla Soudem posuzována ze čtyřech hledisek, a to (i) zda bylo dotčeno 

právo stěžovatele zaručené článkem 8 Úmluvy, (ii) zda byla poskytnuta náležitá procesní 

ochrana stěžovatelovu právu dle článku 8 Úmluvy, (iii) zda mohlo být porušení jeho práva 

ospravedlněno ve smyslu článku 8 odst. 2 Úmluv a (iv) zda bylo dotčeno právo 

stěžovatelovy manželky zaručené článkem 8 Úmluvy. Ještě před samotným posouzením 

věci Soud odkázal na relevantní ustanovení Charty práv umírajících a také na svůj vlastní 

srovnávací výzkum ohledně právní regulace asistované sebevraždy ve členských státech 

Rady Evropy s tím, že pouze ve čtyřech ze čtyřiceti dvou států je povoleno lékařům za 

splnění specifických podmínek předepsat smrtící dávku určité látky. 

 Co se týká porušení práv stěžovatele zaručených článkem 8 Úmluvy, stěžovatel 

namítal, že odmítnutí národních soudů zabývat se meritorně jeho stížností proti rozhodnutí 

úřadu, kterým bylo odmítnuto udělit povolení stěžovatelově manželce k obdržení 
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přiměřené dávky smrtící látky, zakládá porušení jeho práva na respekt k soukromému a 

rodinnému životu. Stěžovatel tvrdil, že jak úřad, tak národní soudy nezohlednily jeho 

zájem na rozhodnutí ve věci žádosti jeho manželky. Odmítnutí této žádosti pro ně vyvolalo 

velmi nepříjemnou situaci, která způsobila přímé následky i na stěžovatelově zdraví. 

Stěžovatel zejména vytýkal, že místo toho, aby mohli s manželkou prožít její poslední 

chvíle v prostředí domova, byli nuceni odcestovat stovky kilometrů do zahraničí. Dále také 

připomenul, že Soud již dříve potvrdil, že porušení práv zaručených Úmluvou může 

způsobit újmu i příbuzným poškozeného. Stěžovatel o sobě tvrdil, že byl své manželce a 

péči o ní velmi oddaný a že jejich vztah byl extrémně blízký, z toho důvodu jakékoli 

porušení manželčiných práv pociťoval jako porušení jejich společných práv, a cítil se proto 

být oprávněn těchto se domáhat za oba partnery. Dle jeho názoru, je odmítnutí německých 

institucí zabývat se jeho stížností, jakožto stížností vdovce, naprosto v rozporu se 

základním posláním Úmluvy, tj. ochranou lidské důstojnosti, svobody a autonomie, a jejím 

cílem, tj. skutečně zaručit výkon práv jí poskytovaných, neboť aby se manželka mohla 

skutečně domoci namítaných práv, musela by za cenu obrovského osobního utrpení zůstat 

naživu během celého řízení trvajícího několik let.  

 Vláda kontrovala, že stěžovatel nemůže být považován za přímou ani za nepřímou 

oběť porušení ustanovení Úmluvy. Dále kromě již uvedené argumentace národních soudů 

zdůraznila, že manželka stěžovatele nevyužila žádných dostupných prostředků k urychlení 

řízení ohledně její žádosti a že výsledek řízení se odvíjí nikoli od jeho průběhu, ale právě 

od skutečnosti, že se manželka stěžovatele rozhodla ukončit svůj život ještě před 

konečným rozhodnutím ve věci. 

 Soud se nejprve zabýval schopností stěžovatele stát se obětí porušení Úmluvy. 

Hned zprvu zdůraznil, že stěžovatel podal tuto stížnost jakožto oddaný manžel a pečovatel 

s tím, že utrpení jeho manželky a situace, do níž se díky rozhodnutí vnitrostátních orgánů 

dostali, porušila jeho práva zaručená článkem 8 Úmluvy. Jeho případ musí být proto 

odlišen od těch, kde se stěžovatelé domáhali práv zaručených Úmluvou z titulu jejich 

právního nástupnictví do práv oběti porušení Úmluvy (jak tomu bylo např. ve výše 

zmíněné věci Sanles Sanles proti Šapnělsku). Z toho vyplývá, že není rozhodné, zda je 

právo, jehož se stěžovatel domáhá, přenositelné (capable of being transferred). I přesto 

musí Soud zvážit kriteria stanovená v jeho dřívějších rozhodnutích, a to (i) existenci 

blízkých rodinných vztahů, (ii) dostatečný osobní nebo právní zájem na výsledku řízení a 

(iii) předchozí projev zájmu na věci. Soud shledal, že vzhledem ke skutkovým okolnostem 

případu a jednání stěžovatele byly tyto podmínky splněny, a dále podotknul, že tento 
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případ odráží otázku práva pacienta na ukončení jeho života podle jeho vůle, která je 

obecného právního zájmu přesahujícího zájem stěžovatele a jeho manželky. To dokazuje i 

skutečnost, že se Soud podobnými otázkami v minulosti již opakovaně zabýval. 

 Co se týká tvrzení vlády, že nebyl dán důvod, aby stěžovateli bylo umožněno 

domáhat se práv plynoucích z žádosti jeho manželky, neboť ta se sama rozhodla ukončit 

svůj život a nečekat na výsledek řízení, Soud upozornil na celkovou délku řízení po 

manželčině smrti (téměř čtyři roky) a skutečnost, že vládou navrhovaná předběžná opatření 

obvykle slouží jinému účelu a nebyla by proto v této věci vhodným nástrojem k urychlení 

celého řízení, nehledě na bolest a utrpení, která by po dobu těchto řízení bezesporu 

prožívala.  

 S ohledem na výše uvedené skutečnosti, především výjimečně blízký vztah mezi 

manželi a plánovanou účast stěžovatele při realizaci přání manželky zemřít a také 

s přihlédnutím ke své judikatuře ve věci Pretty proti Spojenému království a Haas proti 

Švýcarsku Soud shledal, že stěžovatel skutečně mohl být přímo zasažen na svých právech 

zaručených článek 8 Úmluvy jak (i) odmítnutím úřadu umožnit manželce obdržet smrtící 

látku, tak i následným (ii) odmítnutím národních soudů zabývat se meritorně jeho žádostí o 

prohlášení rozhodnutí úřadu za nezákonné a nesprávné.  

 

 Soud se dále zabýval otázkou, zda byla právům stěžovatele vyplývajících z článku 

8 Úmluvy během vnitrostátních řízení poskytnuta dostatečná ochrana a zda mohl být zásah 

do stěžovatelových hmotných a procesních práv zaručených tímto článkem odůvodněn.  

 Stěžovatel namítal, že jeho procesní práva vyplývající z článku 8 Úmluvy byla 

odmítnutím zabývat se jeho stížností ze strany národních soudů porušena. Rozhodnutí 

úřadu nelze dle jeho názoru odůvodnit, neboť nesleduje legitimní cíl a ani není nezbytné 

v demokratické společnosti ve smyslu článku 8 odst. 2 Úmluvy. Manželka neměla 

k dispozici jiný důstojný prostředek k ukončení života v klidu domova a nemohla ani žádat 

odpojení od život zajišťujících přístrojů za pomoci lékaře, neboť ji nebylo možné 

považovat za smrtelně nemocnou pacientku. Stěžovatel dále poukázal na úpravu asistované 

sebevraždy ve Švýcarsku, kde tato nepřináší pro obyvatele ani pacienty žádné neblahé 

následky. 

 Vláda argumentovala především tím, že se německé soudy i přes odmítnutí žádosti 

stěžovatele věcně zabývaly s tím, že se tato rozhodnutí odkazovala i na judikaturu Soudu. 

Vláda dále tvrdila, že i pokud by měl stát povinnost poskytnout pomoc při sebevraždě, 

bylo by odmítnutí úřadu umožnit získání smrtící látky odůvodněno ve smyslu článku 8 
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odst. 2 Úmluvy, neboť sleduje ochranu veřejného zdraví a práva na život. Vláda také 

zdůraznila, že pro odmítnutí existují i silné historické důvody, pro něž Německo do svého 

právního řádu vtělilo obzvláště silný koncept lidské důstojnosti.
147

  

 Co se týče procesního aspektu článku 8 Úmluvy, Soud shledal, že odmítnutí 

vnitrostátních soudů dále meritorně přezkoumat žádost stěžovatele, ačkoli prvoinstančním 

soudem byla jeho žádost sice odmítnuta, avšak v odůvodnění soud potvrdil rozhodnutí 

úřadu jako zákonné, jednoznačně představuje porušení práv stěžovatele zaručených 

článkem 8 Úmluvy. S ohledem na hmotně právní stránku stížnosti, Soud připomněl, že 

práva a svobody zaručené Úmluvou mají být respektovány a efektivně chráněny především 

stranami Úmluvy, Soud vzhledem ke své subsidiární roli nad tímto pouze dohlíží. Princip 

subsidiarity se o to více uplatní v oblastech, kde mezi státy nebylo dosaženo konsenzu 

ohledně jednotné úpravy, a státům tudíž přísluší značná míra uvážení, jednou z těchto 

oblastí je i problematika asistované sebevraždy. S ohledem na princip subsidiarity proto 

přísluší právě státu, aby meritorně přezkoumal stěžovatelovu žádost, nikoli Soudu. Tím, že 

národní soudy odmítly tuto žádost meritorně přezkoumat, bylo porušeno stěžovatelovo 

právo respekt k soukromému životu ve smyslu článku 8 Úmluvy. 

 

 Stěžovatelově tvrzení, že byla porušena i práva jeho manželky zaručená článkem 8 

Úmluvy, protože jejich porušení namítali oba manželé před národním soudem společně, 

Soud nevyhověl a setrval na svém názoru vyjádřeném již ve věci Sanles Sanles proti 

Španělsku, totiž že právo na respekt k soukromému a rodinnému životu je nepřenositelné, 

a nelze se ho tudíž po smrti dotčené osoby efektivně domáhat. V této části Soud stížnost 

odmítl jako nepřijatelnou. 

 

 Význam rozhodnutí Soudu ve věci Koch proti Německu spočívá především 

v přiznání ochrany práva na respekt k soukromému a rodinnému životu i příbuznému 

osoby původně dotčené na jeho právech zaručených Úmluvou, a to na základě jejich 

blízkého vztahu, nabývá-li původní zásah takového rozměru a intenzity, že je způsobilý 

ovlivnit i sféru soukromého života zúčastněného příbuzného. Otázka asistované 

sebevraždy může dle Soudu do této kategorie za splnění určitých kritérií také spadat. Soud 

                                                           
147

 Během 2. světové války probíhala v Německu tzv. Akce T4 („Aktion T4“) také nazývaná nacistický 

program „Euthanasie“, jejíž předmětem bylo systematické zabíjení pacientů psychiatrických zařízení, kteří 

byli shledáni jako nevyléčitelně nemocní a neschopní práce. MILFAIT, René. Nacistický program 

„Euthanasie“. In: MILFAIT, René a Daniel BARTOŇ. Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně 

nemocných a umírajících na pozadí nacistických sterilizací a programu "Euthanasie". 2. rozš. vyd. 

Středokluky: Zdeněk Susa, 2013, s. 74-75.  
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však opětovně potvrdil, že v oblasti práva na smrt mají státy vzhledem k neexistenci 

evropského konsenzu značnou míru vlastního uvážení, a že je proto primárně na státech, 

aby nastavily právní rámec této problematiky, jemu pak přísluší pouze dohled nad tím, zda 

jsou opatření státu v souladu principy Úmluvy a jednotlivými právy jí zaručenými. Soud 

také setrval na své judikatuře ohledně charakteru nepřenositelnosti práv zaručených 

článkem 8 Úmluvy, jmenovitě práva na smrt ve formě žádosti o umožnění asistované 

sebevraždy, s tím, že mu nebyl stěžovatelem předložen dostatečně přesvědčivý důvod se 

od této odchýlit. 

 

4.6 Ochrana práva na ukončení léčby pacienta 

 

 Ve věci Lambert a ostatní, rozhodnutí Soudu ze dne 5. června 2015, stížnost č. 

46043/14, Soud poměrně nedávno vyjádřil názor, že odpojení pacienta od přístrojů, jež ho 

udržují při životě, může být za splnění určitých podmínek v souladu s ochranou práva na 

život a tělesné integrity člověka.  

 Stěžovatelé byli v tomto případě rodiče, nevlastní bratr a sestra Vincenta Lamberta 

(„pacient“). Pacient v roce 2008 při dopravní nehodě utrpěl závažná poranění hlavy, 

v jejichž důsledku se stal kvadruplegikem kompletně závislým na péči o něj, tj. na umělé 

výživě a hydrataci. V chronickém vegetativním stavu podstoupil sérii jazykových terapií za 

účelem navázat komunikaci, tyto byly však bez úspěchu. Po čtyřech letech od nehody 

pečovatelé nabyli dojem, že pacient začíná jejich péči odmítat, proto spolu s týmem lékařů 

a jeho manželkou společně zahájili řízení, jehož výsledkem bylo rozhodnutí ošetřujícího 

lékaře o odpojení pacienta od život udržujících přístrojů.  

 Proti tomuto rozhodnutí podali stěžovatelé ihned návrh na předběžné opatření, 

spočívající v pokračování v umělé výživě a hydrataci pacienta. Tomu bylo vyhověno a 

příslušný soud nařídil, aby bylo v kolektivním řízení ohledně odpojení pacienta 

pokračováno za účasti stěžovatelů, neboť vzhledem k tomu, že pacient neudělil předem 

žádné pokyny, musí být respektován i jejich názor. V tomto řízení byli přizváni další 

nezávislí lékaři a také proběhlo několik setkání všech dotčených členů rodiny pacienta, 

kteří i přes snahu dojít ke společnému řešení zůstali rozděleni ohledně otázky odpojení 

pacienta od přístrojů. Výsledkem druhého řízení bylo opět odůvodněné rozhodnutí 

ošetřujícího lékaře o odpojení pacienta od přístrojů s tím, že pacientův mozek je 

nenapravitelně poškozen a další léčba se vzhledem k jeho stavu jeví nepřiměřenou a 

zbytečnou.  
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 Proti druhému rozhodnutí podali stěžovatelé návrh na předběžné opatření, jemuž 

bylo opět vyhověno. Správní soud po meritorním zhodnocení věci shledal, že rozhodnutí 

ošetřujícího lékaře bylo v rozporu s právem na život pacienta a zakázal jeho výkon. Proti 

tomuto rozhodnutí se odvolaly jak manželka, tak nemocnice a věcí se začal zabývat 

francouzský ústavní soud (Conseil d’État).  

Ústavní soud prohlásil, že jeho úkolem je s přihlédnutím ke všem okolnostem 

případu zhodnotit, zda byly splněny všechny zákonné podmínky pro ukončení léčby
148

, a 

za tímto účelem nechal vypracovat expertní lékařský posudek. Ten soudu vypověděl, že se 

pacient nachází ve stále se prohlubujícím vegetativním stavu, porucha jeho mozku je 

nezvratná a že pacient není schopen navázat s okolním světem komunikaci. Co se však 

týká možného přání pacienta ukončit léčbu, experti shledali, že z jeho reakcí na stimuly a 

péči ze strany zdravotnického personálu, nelze takové dovodit. Ústavní soud také požádal 

národní asociace, odborníky a legislativce, aby mu podali jejich stanovisko k výkladu 

relevantních zákonných ustanovení, podle kterých bylo přijato rozhodnutí ošetřujícího 

lékaře o odpojení pacienta, zejména pak formulace „žádný jiný výsledek než udržovat 

pacienta uměle naživu“. Tito krom vyjádření k předešlému také zdůraznili, že rozhodnutí o 

ukončení léčby je svěřeno lékaři a nikoli rodině pacienta právě proto, aby se zamezilo 

případným pocitům viny na straně rodiny.  

 Ve svém rozhodnutí ústavní soud přihlédl ke všemu výše zmíněnému a po uvážení 

všech okolností případu, zákonné úpravy a relevantních ustanovení Úmluvy shledal, že 

rozhodnutí ošetřujícího lékaře o ukončení léčby pacienta bylo v souladu se zákonem. 

  

Soud nejprve, krom příslušné vnitrostátní úpravy, připomenul pro právo na smrt 

relevantní mezinárodněprávní dokumenty Rady Evropy, jmenovitě některá ustanovení 

Úmluvy o biomedicíně, tzv. Guide on the decision-making process regarding medical 

treatment in end-of-life situations, který se mj. zabývá otázkou povahy umělé výživy a 

hydratace (zda je lze považovat za léčbu či nikoli) a ostatní rozhodnutí a doporučení 

Parlamentního shromáždění a Výboru ministrů v této práci již popsané. Dále podotkl, že 

dle dostupných informací v současnosti neexistuje mezi členskými státy Rady Evropy 
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 Podmínky, za kterých je možno ukončit léčbu, jsou dány ustanovením R 4127-37, jež je součástí zákona o 

veřejném zdraví, následovně:„Lékař se zdrží nepřiměřeného prodlužování vyšetřování a léčby a může 

rozhodnout nezahájit nebo ukončit léčbu, která se jeví zbytečnou, nepřiměřenou nebo jejíž jediným cílem 

nebo výsledkem je udržovat pacienta uměle naživu. [online] [cit. 13.11.2016] Dostupné z: 
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konsenzus ohledně postupu při ukončování léčby pacientů, jež jsou uměle udržování 

naživu. 

 

Stěžovatelé tvrdili, že odpojení pacienta od přístrojů zajišťujících jeho umělou 

výživu a hydrataci zakládá porušení povinnosti státu přijmout opatření na ochranu života 

ve smyslu článku 2 Úmluvy, že představuje také špatné zacházení dosahující intenzity 

mučení ve smyslu článku 3 Úmluvy a zásah do tělesné integrity pacienta dle článku 8 

Úmluvy. Dále také namítali, že nedostatek fyzioterapie a terapie za účelem obnovy 

pacientova polykacího reflexu představují nelidské a ponižující zacházení ve smyslu 

článku 3 Úmluvy. 

 

Soud se nejprve zabýval otázkou, kdo ze zúčastněných je v postavení, že může 

jednat jménem a v zastoupení pacienta. Stěžovatelé se vzhledem ke splnění kritérií 

stanovených rozhodnutím Soudu ve věci Koch proti Německu považovali za oprávněné 

jednat za pacienta. Tomu oponovala manželka pacienta, Rachel Lambert („manželka“), 

dovolávaje se judikatury Soudu ve věci Sanles Sanles proti Španělsku s tím, že ona jediná, 

jako pacientovi nejbližší osoba, byla obeznámena s jeho přáními. Za manželku se postavili 

i pacientův synovec a nevlastní sourozenec.  

Soud nejprve zrekapituloval obecné principy týkající se zastoupení obětí porušení 

Úmluvy, jež při své rozhodovací činnosti dovodil. Zdůraznil, že ve světle tvrzených 

porušení článků 2, 3 a 8 Úmluvy je třeba brát ohled zejména na zranitelnost oběti, proto je 

Soud za výjimečných okolností ochoten přijmout i stížnost podanou třetí osobou jménem a 

v zastoupení oběti, (i) hrozí-li riziko, že přímé oběti nebude umožněno efektivně se domoci 

ochrany svých práv a (ii) není-li mezi touto obětí a stěžovatelem konflikt zájmů. Tato 

kritéria nebyla v dané situaci splněna: pacient nebyl zbaven efektivní ochrany svých práv, 

neboť stěžovatelé, jakožto blízcí příbuzní, mohli tuto ochranu uplatnit svým jménem, a 

vzhledem ke svědectví pacientovy manželky nelze s jistotou říci, že mezi stěžovateli a 

pacientem panuje shoda zájmů.  Z výše uvedeného proto vyplývá, že stížnost je třeba 

odmítnout jako nepřijatelnou. Soud však rozhodl, že přezkoumá stěžovateli namítaná 

porušení článku 2 Úmluvy, jako by stížnost podali svým jménem. V této souvislosti Soud 

připomenul, že nejbližší příbuzní osoby, za jejíž smrt by mohl být odpovědný stát, se 

mohou považovat za oběti porušení článku 2 Úmluvy, a to i v případech, kdy k porušení 

těchto práv, v daném případě odpojení pacienta od přístrojů mající za následek neodvratně 
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jeho smrt, může teprve dojít v budoucnosti. Proto se stěžovatelé, jakožto blízcí příbuzní 

pacienta, mohou této ochrany domáhat.  

 

Soud zopakoval, že článek 2 Úmluvy jako jedno nejzákladnějších ustanovení 

ukládá státu povinnost nejen se zdržet úmyslného zabití (negativní povinnosti), ale také 

přijmout vhodná opatření na ochranu života osob nacházejících se v jeho jurisdikci 

(pozitivní povinnosti). Co se týká těch negativních, stěžovatelé tvrdili, že odpojení pacienta 

od přístrojů představuje v daném případě úmyslné usmrcení pacienta, neboť nebyly 

splněny zákonné podmínky pro jeho odpojení. Vláda naopak argumentovala tím, že cílem 

rozhodnutí ošetřujícího lékaře nebylo zabít pacienta, ale ukončit nepřiměřeně dlouho léčbu 

tam, kde již pro pacienta nelze nic dalšího udělat. Soud s přihlédnutím k vnitrostátní 

legislativě, která mj. zakazuje lékaři úmyslně usmrtit pacienta, shledal, že stát neporušil 

své negativní povinnosti vyplývající z článku 2 Úmluvy. 

Co se týká porušení těch pozitivních, stěžovatelé tvrdili, že pacient není ani 

nemocný ani na konci svého života, proto se na něj příslušná ustanovení národní úpravy, 

na jejichž základě bylo přijato rozhodnutí o odpojení pacienta od přístrojů, nemohou 

vztahovat. Stěžovatelé také namítali, že tato ustanovení jsou extrémně nepřesná, zejména 

pak spojení „unreasonable obstinacy“
149

, jehož jedním kritériem je, že léčba nemá žádný 

jiný výsledek, než že udržuje pacienta uměle naživu, a dále že umělá výživa a hydratace by 

měly být považovány za péči a nikoli léčbu. Pokud jde o řízení, jež vedlo k přijetí sporného 

rozhodnutí lékaře, stěžovatelé zpochybňovali jeho soulad s povinnostmi státu dle článku 2 

Úmluvy, neboť vzhledem k tomu, že finální rozhodnutí činí doktor, nelze považovat řízení 

za kolektivní, stát navíc ani legislativně nezajistil postup pro případy, že se členové rodiny 

neshodnou.  

Vláda v tomto ohledu reagovala, že příslušná zákonná ustanovení reflektují 

rovnováhu, jež by měla panovat mezi respektem k životu a k pacientovu právu rozhodovat 

o průběhu léčby, a že byla tato úprava přijata také s ohledem na principy lékařské etiky 

obsažené v Průvodci. V neposlední řadě vláda také podotkla, že v rámci legislativního 

procesu byl odmítnut pozměňovací návrh na vyloučení umělé výživy a hydratace z rozsahu 

pojmu léčby. 

Soud nejprve uvedl, že se ještě nikdy nezabýval otázkou, jež je předmětem řízení, 

avšak že již přezkoumával podobné záležitosti a krátce shrnul, k jakým závěrům v těchto 
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věcech došel. Soud dále zdůraznil, že na Úmluvu je nutné hledět jako na celek. Ve věci 

Haas proti Švýcarsku shledal vhodným při zkoumání porušení článku 8 Úmluvy, vzít 

v potaz i článek 2 Úmluvy, a v této věci uplatní obrácený postup, tj. že při zkoumání 

porušení práva na život a povinnosti jeho ochrany Soud přihlédne k právu na respekt 

k soukromému životu a osobní autonomii člověka, neboť právo člověka rozhodnout se kdy 

a jak by měl skončit jeho život je jedním z aspektů práva chráněného článkem 8 Úmluvy. 

V kontextu tohoto případu jsou dle názoru Soudu určující (i) stav národní úpravy a praxe a 

jejich soulad s požadavky, jež klade článek 2 Úmluvy, (ii) zda bylo přihlédnuto k dříve 

vysloveným přáním pacienta, jeho blízkých a názorů zdravotnického personálu a (iii) 

přístup k efektivní soudní ochraně práv pacienta v případě pochybností o správnosti 

učiněného rozhodnutí. Soud při svém rozhodování také vezme v potaz principy obsažené 

v Průvodci.  

Soud dále opětovně zdůraznil, že ačkoli je článek 2 Úmluvy jedním 

z nejdůležitějších ustanovení, jde-li o pozitivní povinnosti státu ve vědecké, právní a etické 

rovině a chybí-li prvek evropské konsenzu, Soud přiznává státům určitou míru uvážení. 

Otázka konce života a jeho právní regulace a konkrétně možnost odpojit pacienta od 

přístrojů do oblasti uvážení států nepochybně patří, stejně jako otázka počátku života, Soud 

proto státům i zde přiznává míru uvážení nejen co do rozhodnutí, zda povolit ukončení 

života pacienta, ale i co se týká způsobu, jak proti sobě vyvážit dva hlavní zájmy v této 

věci, a to právo pacienta na život a právo na respekt k soukromému životu a osobní 

autonomii člověka. Tato míra uvážení však není neomezená a Soud si proto vyhradil 

pravomoc přezkoumat, zda stát svým uvážením neporušil své povinnosti dle článku 2 

Úmluvy.  

S ohledem na namítané nedostatky legislativní úpravy, Soud nejprve zdůraznil, že 

interpretace zákonů je výsadou soudní moci a že teprve tato záležitost dala francouzským 

soudům poprvé možnost závazně interpretovat sporná ustanovení. K otázce (a) aplikace 

příslušných ustanovení na pacienta ústavní soud uvedl, že je ze samotného textu zákona 

zjevné, že se aplikuje na všechny uživatele zdravotního systému bez ohledu na to, zda se 

nacházejí či nikoli na konci svého života, s čímž se Soud ztotožnil.  

Co se týká otázky (b) rozsahu pojmu léčby, Soud připomenul, že tato problematika 

byla již podrobně rozebrána v Průvodci. Ten došel k závěru, že zatímco některé evropské 

státy považují umělou výživu a hydrataci za léčbu, která může být s ohledem na její 

přiměřenost a přání pacienta omezena nebo ukončena, jiné státy tyto považují za formu 

péče naplňující základní lidské potřeby, která může být ukončena pouze, pokud si to 
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pacient v terminálním stadiu bude přát. Vzhledem k předešlému a také procesu přijetí 

dotčených zákonných ustanovení se pak Soud ztotožnil s názorem ústavního soudu i v tom 

ohledu, že zákonodárcovým úmyslem nepochybně bylo zařadit umělou výživu a hydrataci 

do kategorie léčby jako jednání směřujícího k umělému udržování životních funkcí 

pacienta.  

K otázce (c) výkladu „nerozumně urputné léčby“ a zejména pak ke kritériu, že tato 

léčba už nemá jiný výsledek než udržování pacienta uměle naživu, které bylo při 

rozhodování v daném případě zohledněno, Soud nejprve uvedl, že ústavní soud nechal 

řádně a důkladně zhodnotit stav pacienta a že při rozhodování o jeho odpojení vzal v potaz 

v jak lékařské, tak nelékařské faktory. Co však považoval za významné pro interpretaci 

příslušných ustanovení, je skutečnost, že ústavní soud ve svém rozhodnutí zavedl dvě 

důležité „pojistky“, a to zaprvé, že nachází-li se osoba v nenapravitelném stavu bezvědomí 

či stala-li se nenávratně závislou na formě umělé výživy a hydratace, neznamená to samo o 

sobě, že je v dané situaci pokračování v léčbě nedůvodné na základě její „přílišné 

urputnosti“, a za druhé, že nejsou-li známa přání pacienta, nelze tyto presumovat z jeho 

(domnělého) odmítání být udržován naživu. Vzhledem k výše uvedenému proto Soud 

shledal, že příslušná ustanovení jsou dostatečně jasná a že takový státem přijatý právní 

rámec je schopen zajistit ochranu života pacientů.  

Dále se Soud zabýval námitkami stěžovatelů k proběhlému procesu přijetí 

rozhodnutí o odpojení pacienta od přístrojů, tj. že řízení mělo být kolektivním ve smyslu 

společným a dále že stát nezavedl pro případ neshody mezi členy rodiny jakoukoli formu 

mediace. Vycházeje z komparativního srovnání Soud k této věci nejprve uvedl, že v rámci 

evropských států neexistuje konsenzus na charakteru procesu rozhodování o ukončení 

léčby pacienta a že učinění rozhodnutí je ponecháváno na celé škále subjektů od lékaře a 

pacienta, přes jeho rodinné příslušníky a právní zástupce až po národní soudy, státu proto 

opět náleží míra uvážení při tvorbě pravidel pro proces rozhodování v této oblasti. 

V konkrétním případě pak Soud shledal, že předmětné kolektivní řízení splnilo veškeré 

podmínky stanovené zákonem a tyto ještě v mnohých ohledech předčilo (např. počtem 

lékařů účastnících se konzultací, uskutečnění setkání mezi členy rodiny, podrobností 

lékařské zprávy apod.), a i přesto, že stěžovatelé s jeho výsledkem nesouhlasí, toto řízení 

proběhlo v souladu se všemi podmínkami plynoucími z článku 2 Úmluvy. 

V poslední řadě se Soud uchýlil k posouzení, zda měli stěžovatelé k dispozici 

efektivní prostředek nápravy rozhodnutí o odpojení pacienta od přístrojů. V tomto ohledu 

přihlédl zejména k tomu, že ústavní soud nechal za účelem získání co nejaktuálnějších 
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informací o stavu pacienta vypracovat expertní lékařský posudek třemi uznávanými 

odborníky v oboru neurovědy a dále že vyzval přední odborníky a instituce, jakož i autora 

příslušných zákonných ustanovení, aby se vyjádřili k interpretaci sporných ustanovení. 

Soud dále vyzdvihl, že ústavní soud ve svém rozhodnutí nejprve přezkoumal soulad 

dotčené národní úpravy s články 2, 8, 6 a 7 Úmluvy a teprve poté přezkoumal, zda 

rozhodnutí ošetřujícího lékaře odpovídá zákonným požadavkům. Jeho přezkum zahrnoval 

jak zákonnost řízení, tak splnění hmotných podmínek pro přijetí rozhodnutí o ukončení 

léčby, v tomto ohledu expertní lékařský posudek potvrdil předchozí závěry ošetřujícího 

lékaře co do zdravotního stavu pacienta.  

Soud dále zdůraznil, že v procesu rozhodování o ukončení léčby je to právě přání 

pacienta, které je nejdůležitější a musí být vždy bráno v potaz. V případě, že pacient již 

není schopen své přání vyjádřit a neučinil tak formálně ani předem, lze vzít v potaz i přání, 

jež ústně svěřil členům rodiny nebo svým blízkým přátelům. Vzhledem k tomu, že v tomto 

případě pacient neudělil předem konkrétní pokyny, přihlédl Ústavní soud k výpovědi 

manželky pacienta. Pacient i jeho manželka byli zdravotními pracovníky a často spolu 

probírali své pracovní zážitky a zkušenosti. Během těchto rozhovorů dle manželky pacient 

několikrát zmínil, že by nechtěl být uměle udržován naživu ve stavu vysoké závislosti na 

péči o něj. Toto svědectví manželky bylo velmi detailní a časově odpovídalo významným 

událostem v jejich životě, bylo navíc i výslovně potvrzeno jedním z bratrů pacienta a 

někteří další sourozenci uvedli, že dle jejich názoru takové přání odpovídá osobnosti 

pacienta a jeho názorům. Tato svědectví byla pak dle názoru Soudu dostatečným 

podkladem pro zjištění, jak by se pacient stavěl k pokračování nebo ukončení své léčby. 

Vzhledem k tomu, s jakou důkladností byla všechna řízení vedena, a že jedinec má právo 

odmítnout život prodlužující léčbu, Soud shledal, že stát postupoval v souladu 

s povinnostmi plynoucími z článku 2 Úmluvy.  

Z výše uvedeného je tedy patrné, že státem přijatý právní rámec týkající se 

ukončení léčby pacienta, rozhodnutí o odpojení pacienta od přístrojů přijaté v kolektivním 

řízení a způsob nápravy takového rozhodnutí jsou slučitelné s povinností státu poskytnout 

ochranu právu na život. Soud proto shledal, že v rámci mezí svého uvážení jednaly státní 

úřady v souladu s článkem 2 Úmluvy. V ostatních částech byla stížnost Soudem odmítnuta 

jako nepřijatelná s tím, že námitky vznesené pod článkem 8 Úmluvy byly Soudem 

přezkoumány spolu námitkami vznesenými pod článkem 2 Úmluvy. 
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Věc Lambert a ostatní proti Francii je na rozdíl od předešlé judikatury prvním 

případem, kdy Soud meritorně rozhodl o stížnosti, kterou byl žádán, aby zabránil výkonu 

práva na smrt a dal přednost ochraně práva na život. Nejspíše i proto se Soud rozhodl 

navzdory jeho pojetí oběti porušení Úmluvy a pomocí mírně kostrbaté kličky věcí zabývat. 

Tak učinil pravděpodobně i s vědomím o existenci poměrně podrobné francouzské úpravy 

lékařské deontologie a pravidel jednání lékaře v situacích, kdy se pacient nachází na konci 

života. Prvním důležitým momentem tohoto rozhodnutí dle mého názoru je, že Soud 

poskytl ochranu právu na smrt v podobě ukončení život udržující léčby pacienta, který je 

závislý na umělé výživě a hydrataci, tj. pouze na potravě a vodě, a jehož ostatní životní 

funkce jako např. dýchání či trávení nebyly úrazem poškozeny. Argumentace jak 

francouzského ústavního soudu, tak Soudu ke zdravotnímu stavu pacienta a interpretaci 

dotčené legislativy je velmi podrobná, důkladná a logická a jejich věcné závěry jsou 

podloženy či podpořeny posudky a vyjádřeními uznávaných odborníků v relevantních 

oborech. V tomto ohledu proto jejich rozhodnutí nemůžou dle mého názoru vzbuzovat 

významnější kontroverze.  

Co je však, myslím, z hlediska respektu k autonomii vůle člověka a ochrany života 

pacienta problematičtější, je, že Soud potvrdil závěr francouzského ústavního soudu 

ohledně způsobu determinace vůle pacienta v tomto případě, tj. na základě ústních 

výpovědí dvou svědků a potvrzení této výpovědi dalšími jako odpovídající povaze 

pacienta. Jak uvedlo pět soudců Soudu ve svém disentním názoru k rozhodnutí, je 

s podivem, že pacient jakožto zdravotní pracovník mající pracovní zkušenosti i se stavem, 

ve kterém se v důsledku svého úrazu sám ocitl, neudělil formálně předem žádné pokyny. 

Odpojení pacienta od přístrojů také v tomto případě neznamená nechat nemoc zabít 

pacienta, nýbrž nechat v podstatě pacienta vyhladovět k smrti, což za určitých okolností 

skutečně může být zásahem do lidské důstojnosti. Jsem toho názoru, že v tomto případě 

Soud balancuje na pomezí hranice, za kterou by již dále neměl zajít, neboť jedna věc je 

přiznat ochranu práva na smrt člověku, který o ní samotný žádá, a jiná věc je posvětit 

rozhodnutí národního soudu, jež ve svém důsledku způsobí smrt pacienta, který by si to 

„asi“ také přál.  

Vzhledem ke všem okolnostem případu pana Lamberta považuji rozhodnutí Soudu 

za poměrně odvážné a progresivní, s jeho se názorem se však ve většině ohledů ztotožňuji, 

neboť byl pacient v takovém zdravotním stavu, který již nepřepokládal jeho probuzení ze 

stavu bezvědomí, natož návrat do běžného života, a pravděpodobné přání pacienta bylo 

dostatečně prokázáno.  
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4.7 Potvrzení judikatury ve věci Pretty 

 

 Rozhodnutí Soudu ve spojeném řízení ve věci Nicklinson a Lamb proti Spojenému 

království, stížnosti č. 2478/15 a 1787/15 ze dne 23. června 2015, je zatím nejnovějším 

rozhodnutím Soudu zabývajícím se eutanazií a asistovanou sebevraždou. 

První stěžovatelka, paní Nicklinson, podala stížnost svým jménem a současně také 

jménem svého zesnulého manžela, pana Nicklinsona. V důsledku rozsáhlé mozkové 

mrtvice byl manžel první stěžovatelky od roku 2004 uvězněn v tzv. locked-in syndromu, tj. 

úplně paralyzován a neschopen komunikovat jinak než prostřednictvím počítače 

ovládaného pohybem jednoho víčka. Manžel stěžovatelky trpěl fyzickou bolestí a 

psychicky strádal. S postupem času se rozhodl, že již nechce pokračovat v takovém životě, 

a učinil proto living will, ve které žádal o ukončení veškeré jeho léčby vyjma tišení bolesti. 

Stěžovatelka však považovala takový odchod svého manžela za příliš bolestivý a stresující 

pro ni i celou rodinu a přála si, aby mohl její manžel odejít důstojněji. Manžel stěžovatelky 

proto vyjádřil přání, aby mu třetí osoba dala injekci se smrtící látkou, takové jednání je 

však považováno za eutanazii a dle vnitrostátního práva stíháno jako vražda.  

Manžel stěžovatelky proto žádal příslušný soud, aby alternativně deklaroval, že 

jednání spočívající v pomoci ukončit jeho život bude ospravedlněno okolností vylučující 

protiprávnost: krajní nouzí, anebo že zákonná ustanovení regulující vraždu a asistovanou 

sebevraždou jsou v rozporu s články 2 a 8 Úmluvy. Stěžovatelka byla v řízení v postavení 

dotčené strany. V návaznosti na odmítnutí žádosti soudem přestal manžel stěžovatelky 

přijímat jídlo, tekutiny a odmítl další léčbu, šest dní po rozhodnutí soudu pak zemřel. 

Stěžovatelce bylo povoleno pokračovat v řízeních započatých za života jejího manžela, 

odvolala se až k nejvyšší britské soudní instanci (Supreme Court, dále „Nejvyšší soud“), a 

domáhala se přezkumu souladu ustanovení týkající se asistované sebevraždy s článkem 8 

Úmluvy. Nejvyšší soud se odmítl její žádostí meritorně zabývat, avšak každý z devíti 

zasedajících soudců se v rozhodnutí k případu samostatně vyjádřil. 

Ve své stížnosti stěžovatelka namítala, že národní soudy porušily její právo a právo 

jejího manžela zaručená článkem 8 Úmluvy tím, že odmítly posoudit soulad ustanovení 

zakazujícího asistenci při sebevraždě s jejich právem na respekt k soukromému životu. 

Soud však považoval za nežádoucí rozšiřovat tímto směrem procesní práva plynoucí 

z článku 8 Úmluvy a zdůraznil, že je na státech, aby si zvolily, jaká ze třech složek státní 

moci bude odpovědná za vytváření pravidel a rozhodnutí v záležitostech spadajících do 
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oblasti, v níž je jim vlastní míra uvážení (margin of appreciaton), a Soudu nepřísluší 

vměšovat se státům do jejich vnitřního ústavního rozdělení působnosti. V této věci dotčená 

záležitost spadala do působnosti moci zákonodárné a parlament se v nedávné době 

skutečně touto oblastí (znovu) zabýval, a nikoli moci soudní, které dle ústavního pořádku 

nepřísluší přezkoumávat soulad zákona s mezinárodními smlouvami. Soud navíc podotkl, 

že i přes odmítnutí žádosti stěžovatelky se k ní každý ze soudců věcně vyjádřil. Většina 

z nich došla k závěru, že se stěžovatelce nepodařilo prokázat, že od rozhodnutí Soudu ve 

věci Pretty došlo k takovému společenskému vývoji, v důsledku kterého nelze již takový 

zásah do práv zaručených článkem 8 Úmluvy považovat za odůvodněný. Pro výše uvedené 

skutečnosti Soud prohlásil stížnost za nepřijatelnou z důvodu její zjevné neopodstatněnosti.  

 

 Druhý stěžovatel, pan Lamb, byl v roce 1990 v důsledku mnoha zranění, jež utrpěl, 

kompletně a nenávratně paralyzován s výjimkou pravé ruky, kterou byl schopen omezeně 

hýbat. Pan Lamb byl připoután k vozíčku a jeho stav vyžadoval neustálou péči, trpěl také 

značnými bolestmi, k jejichž tišení byl nucen užívat morfin. Stěžovatel se cítil být uvězněn 

ve svém těle a považoval svůj život za tak jednotvárný, plný bolesti a postrádající 

autonomii, že už v něm nemůže být spokojený, a ani nechce jen přežívat. Rozhodl se proto 

svůj život ukončit, shledal však, že není schopen sám a ani s pomocí spáchat sebevraždu, 

požádal proto, aby mu byla třetí stranou podána smrtící látka.  

 Druhý stěžovatel ve své stížnosti namítal, že byla porušena jeho práva plynoucí 

z článku 6, 8, 13 a 14 Úmluvy tím, že stát nezajistil jemu a osobám v podobné situaci 

možnost účinně se u soudu domáhat, aby mu dobrovolník (třetí osoba) s jeho souhlasem 

mohl podat smrtící látku za účelem ukončení jeho života. Stížnost druhého stěžovatele 

však Soud odmítl pro nevyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy, neboť se stěžovatel 

před Nejvyšším soudem domáhal stejně jako první stěžovatelka pouze přezkumu souladu 

ustanovení týkající se asistované sebevraždy s článkem 8 Úmluvy, zatímco jeho stížnost 

podána u Soudu se týkala umožnění vyžádané eutanazie. 

 

 Ve věci Nicklinson a Lamb proti Spojenému království se Soud opět zdržel 

meritorního přezkoumání práva na smrt jedince s tím, že potvrdil svoji judikaturu ve věci 

Pretty a přetrvávající míru uvážení státu v této oblasti. Případ paní Nicklinson se v jistých 

ohledech podobá případu pana Kocha, v jehož věci Soud skutečně shledal, že došlo 

k porušení článku 8 Úmluvy. V obou záležitostech stěžovatelé podali stížnost až po smrti 

svého druha, avšak zatímco pan Koch tvrdil, že bylo neumožněním jeho manželce spáchat 
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sebevraždu za jeho asistence a následným odmítnutím přezkumu tohoto rozhodnutí 

zasaženo do jeho práv zaručených článkem 8 Úmluvy, paní Nicklinson namítala, že 

odmítnutím soudu přezkoumat soulad vnitrostátního práva s Úmluvou bylo zasaženo do 

téhož práva. Stěžovatelé se tedy domáhali u Soudu ochrany ve dvou různých záležitostech 

a proto i Soud odlišně rozhodl. 

 

4.8 Shrnutí 

 

 Z výše rozebrané judikatury je patrné, že při rozhodování Soudu ve věcech 

dotýkajících se jakékoli formy práva na smrt, jsou relevantní především právo na život a 

povinnost jeho ochrany, zaručené článkem 2 Úmluvy a právo na sebeurčení, které Soud 

dovodil výkladem Úmluvy a zejména jejího článku 8. Je však povinností států, aby tyto 

hodnoty ve svých právních řádech proti sobě vyvážily, Soudu přísluší pouze dohled nad 

tím, zda státy v rámci meze svého uvážení nepřekročily limity jednotlivých ustanovení 

Úmluvy. 
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5 Závěr 

 

 V současné společnosti se lidé díky nebývalému lékařskému pokroku dožívají stále 

vyššího věku. To však vyvolává otázku, zda je prodlužování života člověka, znamenající 

v mnoha případech dlouhé dožívání v nemohoucím stavu, uvěznění ve vlastním těle apod., 

ještě v jeho zájmu a zájmu společnosti nebo jestli je na místě umožnit jedinci umělé 

prodlužování jeho života odmítnout, ba dokonce dát přednost smrti před životem. 

Úkolem této práce vymezeným v úvodu bylo zjistit, zda je v rámci evropského 

systému ochrany lidských práv vycházejícího především z činnosti Rady Evropy zaručeno 

člověku právo na smrt a v jaké podobě, a v návaznosti na to také zjistit, zda je právu na 

smrt poskytována ochrana Evropským soudem pro lidská práva jakožto orgánem 

dohlížejícím nad dodržováním Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. V závěru této 

práce se proto pokusím shrnout odpovědi na přednesené otázky. 

 Dříve než jsem se mohla věnovat právu na smrt na evropské úrovni, bylo nutné 

podrobněji vymezit, co je to právo na smrt a jakých různých forem může nabývat. 

Jednotlivé formy realizace práva na smrt jsem rozdělila do dvou hlavních skupin: první 

z nich je eutanazie a asistovaná sebevražda jakožto jednání, jehož primárním cílem je 

usmrtit člověka, ač na jeho žádost a ze soucitu. Samotná eutanazie má mnoho forem 

(přímá, nepřímá, aktivní, pasivní atd.) a tyto je někdy obtížné od sebe odlišit. Některé její 

formy dle tradičního dělení ovšem nenesou její hlavní rys, tj. úmyslné zabití člověka, a 

jsou dle mého názoru chybně za eutanazii označovány, což je zbytečně stigmatizuje 

v očích laické veřejnosti. Asistovaná sebevražda je pak forma práva na smrt, která je 

v některých zemích Evropy za splnění přísných zákonných podmínek realizována a je 

dostupná i pro osoby, které nejsou občany konkrétního státu. 

 Druhým směrem, jímž se právo na smrt ubírá, je právo na nezahájení, 

nepokračování nebo ukončení život zachraňující nebo prodlužující léčby. V těchto 

případech jde o jednání, které respektuje právo každého rozhodovat o tom, co se bude dít 

s jeho tělem, implikované právem na sebeurčení a nedotknutelností člověka a jeho osobní 

integrity. Právě tato jednání jsou mnohdy zaměňována s některými formami eutanazie.  

 Co tyto dvě skupiny od sebe zásadně odlišuje, je úmysl jednajícího: zatímco u té 

první je jeho cílem zabít člověka, u té druhé je to ponechat nemoc zabít člověka. V 

tomto rozlišení spatřuji cestu k efektivnější realizaci práva na smrt. Eutanazie a asistovaná 

sebevražda jsou pro značnou část odborné veřejnosti nemyslitelné, neboť jsou v rozporu s 

posvátností života a povinností jeho ochrany. Respektování autonomie vůle jedince je však 
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další ze základních hodnot, na nichž je evropská společnost vystavěna. Přiznání práva na 

(zkráceně) ukončení léčby, jež v samotném důsledku znamená smrt pacienta, se proto zdá 

být řešením v současnosti přijatelným pro všechny dotčené strany. Důkazem toho je, že 

toto rozlišení také přebírají jednotlivé mezinárodní lidskoprávní dokumenty v oblasti 

problematiky práva na smrt a vychází z něj i Soud při své rozhodovací činnosti. 

 Po vymezení základních pojmů jsou v práci rozebrány jednotlivé 

mezinárodněprávní dokumenty týkající se problematiky práva na smrt. Základním 

dokumentem, od něhož se poté odvíjí v konkrétních případech Soudem poskytovaná 

ochrana, je Evropská Úmluva o lidských právech, zejména pak její články 2 a 8. Článek 2 

Úmluvy je základním ustanovením, které každému garantuje, že je jeho právo na život 

chráněno zákonem, tedy státem, neboť bez života by ostatní práva postrádala svůj smysl. 

Nejblíže k zakotvení určitých forem práva na smrt má pak článek 8 Úmluvy zaručující 

právo na respekt k soukromému životu. Explicitně ovšem Úmluva právo na smrt 

nepředvídá, a spočívá proto na Soudu, aby výkladem výše zmíněných ustanovení tuto 

otázku reflektoval. 

 Významnou mezinárodněprávní smlouvou v oblasti práv pacienta a lékařství je 

Úmluva o biomedicíně. Jedním z jejich východisek je posílení práva na sebeurčení a 

autonomie vůle pacienta. To se promítá v regulaci svobodného a informovaného souhlasu 

s léčbou, na jehož základě lze odmítnout i život zachraňující nebo udržující léčbu, a 

institutu dříve vyslovených přání, jež umožňuje takto učinit pro případ budoucí 

nemohoucnosti. Slabinou této úmluvy je však nižší počet ratifikujících států a absence 

efektivního mechanismu dohlížení nad jejím dodržováním.  

 Právo na smrt je podrobněji upraveno na úrovni nezávazných mezinárodních 

dokumentů. Důležitou roli na tomto poli hrají Parlamentní shromáždění a Výbor Ministrů 

jakožto dva hlavní orgány Rady Evropy. Tyto ve formě rozhodnutí nebo doporučení 

deklarovaly základní práva umírajících, zejména jejich právo na sebeurčení a vhodnou 

paliativní péči, a vyzvaly k respektu k dříve vysloveným přáním. V neposlední řadě také 

podpořily implementaci institutů udělování plných mocí a pokynů předem pro případy 

budoucí nezpůsobilosti do jednotlivých právních řádů členů Rady Evropy.  

 Problematika práva na smrt tedy nalézá určitou oporu na evropské úrovni. Žádný ze 

závazných dokumentů výslovně nezaručuje právo na smrt ve smyslu eutanazie nebo 

asistované sebevraždy. Parlamentní shromáždění ve svém rozhodnutí dokonce vyjádřilo 

názor, že eutanazie, ve smyslu úmyslného usmrcení člověka, by měla být vždy zakázána. 

Úmluva o biomedicíně a právní akty orgánů Rady Evropy však uznávají právo na 
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odmítnutí léčby pacientem, a to i na základě předem vyslovených pokynů, jako projev 

autonomie vůle jedince ve smyslu článku 8 Úmluvy. V důsledku vágních formulací 

Úmluvy o biomedicíně a nezávaznosti ostatních zmíněných dokumentů Rady Evropy však 

státům zůstává poměrně široký prostor při úpravě jednotlivých forem práva na smrt.  

 Soud se zdá být při rozhodování o právu na smrt prozatím opatrný. V první řadě 

jednoznačně konstatoval, že z práva na život, jak je garantováno článkem 2 Úmluvy, nelze 

bez současného překroucení samotného textu ustanovení dovodit právo na smrt. Co se týká 

zákazu mučení, nelidského a ponižujícího zacházení a trestu stanoveného článkem 3 

Úmluvy, utrpení plynoucí z přirozeně vzniklé nemoci, nelze považovat za špatné zacházení 

ve smyslu tohoto článku. Stát má sice povinnost utrpení svým jednáním (nebo jednáním 

jemu přičitatelným) ještě nezhoršovat, a to zejména zajištěním vhodné úrovně péče, avšak 

nemá povinnost přijmout opatření, která by tomuto utrpení předešla nebo zabránila, tedy 

např. umožnit osobám v této situaci ukončit svůj život za pomoci jiné osoby.  

 Proto i ve světle judikatury Soudu je pro právo na smrt nejdůležitější článek 8 

Úmluvy. Soud vycházeje z práva na sebeurčení a ochrany osobní integrity člověka jeho 

výkladem dovodil, že do práva na respekt k soukromému životu patří i právo člověka 

zvolit si způsob a čas svého odchodu ze života. V této souvislosti Soud ovšem vždy 

připomíná, že Úmluvu je nutné vnímat jako celek, a proto realizace jakékoli formy práva 

na smrt musí vždy probíhat v souladu s článkem 2 Úmluvy ukládajícím státům povinnost 

přijmout taková opatření, aby bylo všem osobám nalézajícím se v jejich jurisdikci, v tomto 

ohledu zejména těm zranitelným, poskytnuta ochrana jejich práva na život.  

 Významná je také otázka pojmu oběti porušení práv zaručených Úmluvou v oblasti 

problematiky práva na smrt, neboť tyto jsou často již po smrti nebo ve stavu, kdy tvrzená 

porušení nemohou namítat. Právo na smrt a s ním související práva vyplývající z článků 2 

a 8 Úmluvy, jsou dle názoru Soudu tzv. nepřenositelná, u Soudu se jich tedy mohou 

domáhat pouze oběti jejich porušení. S ohledem na svoji judikaturu a povahu předmětných 

situací však Soud umožnil příbuzným domnělé oběti, aby tvrzená porušení práv namítali 

vlastním jménem, je-li oběť stále naživu a hrozí-li, že bude státem porušeno její právo na 

život.  

 Pro rozhodování Soudu je určující, zda ohledně práva na smrt existuje mezi 

stranami Úmluvy konsenzus. Soud ve všech případech však opakovaně shledal, že shody 

ohledně samotné existence práva na smrt, natož případného způsobu jeho výkonu, doposud 

ani na základní úrovni mezi státy dosaženo nebylo. V této problematice navíc vzájemně 

kolidují dvě základní práva zaručená Úmluvou: právo na život a právo na sebeurčení. 
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S ohledem na tyto skutečnosti Soud proto vždy došel k závěru, že státy v této oblasti 

disponují značnou mírou uvážení, jemu pak přísluší pouze zhodnotit, zda konkrétní stát 

svým jednáním v rámci míry uvážení neporušil práva zaručená Úmluvou.  

 Úmluva je však, jak Soud zdůrazňuje, tzv. živoucí instrument (living instrument), a 

její výklad se vyvíjí spolu s vývojem celospolečenského vnímání konkrétní otázky. 

V oblasti práva na smrt lze s ohledem na medicínský pokrok a s tím souvisejícím 

neustálým prodlužováním života člověka v budoucnu jistě očekávat určitý hodnotový 

posun v přístupu k této otázce. 
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Abstrakt 

 

 S ohledem na nebývalý medicínský pokrok a neustálé prodlužování života člověka 

se právo na smrt stává jedním z hlavních témat současné společnosti. V této práci s názvem 

„Právo na smrt ve světle evropské ochrany lidských práv“ se snažím přednést odpovědi na 

následující otázky: zda je právo na smrt normativně zaručeno v rámci evropského systému 

ochrany lidských práv a zda se lze práva na smrt efektivně domoci u Evropského soudu 

pro lidská práva. 

 Právo na smrt může nabývat mnoha forem. Základními dvěma skupinami jsou 

eutanazie a asistovaná sebevražda na straně jedné a odmítnutí léčby na straně druhé, mezi 

sebou je rozlišuje zejména úmysl jednajícího. V této práci se snažím podrobněji vymezit 

hlavní rysy jednotlivých forem práva na smrt, neboť na tomto rozlišení je postaven základ 

evropské úpravy práva na smrt a řídí se jím i ESLP při své rozhodovací činnosti.  

 V systému evropské ochrany lidských práv lze pro právo na smrt nalézt jistou 

oporu, práce se proto dále věnuje těm nejvýznamnějším a z hlediska práva na smrt 

relevantním dokumentům. Evropská úmluva o lidských právech a Úmluva o biomedicíně 

tuto problematiku explicitně téměř neupravují, některé formy práva na smrt lze však 

dovodit na základě výkladu jejich ustanovení. Nezávazné dokumenty problematiku práva 

na smrt a institutů s ním spojeným již reflektují podrobněji, a mají proto význam jak pro 

jednotlivé státy v rámci regulace práva na smrt na národní úrovni, tak pro orientaci ESLP 

v této problematice. 

 Závěrečná část práce je zaměřena na judikaturu ESLP ve věcech dotýkajících se 

různých forem práva na smrt. Jednotlivé případy jsou seřazeny chronologicky podle přijetí 

rozhodnutí a ukazují tak vývoj přístupu ESLP k této otázce. Největší váha je přisuzována 

autonomii vůle jedince, ESLP však bere v potaz i povinnost chránit život člověka. V této 

oblasti však nebyl prozatím dosažen evropský konsenzus, a státům proto přísluší značná 

míra vlastního uvážení.  
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Summary 

 

Given the unprecedented medical progress combined with longer life expectancies, 

the right to die has become one of the main contemporary social issues. The objective of 

the thesis titled “The Right to Die in Light of European System of Protection of Human 

Rights” is to present conclusions in following matters: inclusion of the right to die in 

European human rights system and addressing the right to die before the European Court 

on Human Rights.  

Though the right to die can take on many forms, two basic categories of such are 

euthanasia and assisted suicide on one hand and withdrawal of treatment on the other. First 

of all, the thesis is concerned with characteristics of individual forms of the right to die. It 

focuses primarily on the difference between those two categories i.e. the intention of the 

action, for such distinction forms the basis of the European system of protection of the 

right to die as well as ECHR case-law. 

The right to die is provided for by the European human rights system to some 

extent. The thesis therefore focuses on the most important European acts pertinent to this 

area. Neither European Convention on Human Rights nor Convention on Human Rights 

and Biomedicine establishes the right to die explicitly, yet several forms can be derived by 

interpreting them. Conversely, the right to die is taken into consideration in European soft 

law more thoroughly. These acts, although not legally binding, take on significance when 

regulating the right to die at national level or even during the decision-making process of 

ECHR. 

Finally, the thesis focuses on the ECHR case-law relating to various forms of the 

right to die. Individual cases are presented in chronological order to observe the evolution 

of ECHR's approach. According to ECHR, personal autonomy is the overriding principle 

pertinent to the right to die, nevertheless, an obligation to protect life shall be also taken 

into account. However, ECHR reiterates that no European consensus has been reached in 

this area thus leaving the states a wide margin of appreciation. 



89 

 

Klíčová slova 

 

eutanazie a asistovaná sebevražda, ukončení léčby, Evropský soud pro lidská práva 

 

Key words 

 

euthanasia and assisted suicide, withdrawal of treatment, European Court on Human 

Rights  


